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Lead	organisation		 Penabulu	Foundation	
Sub	grantee	partners	 	

Project	title		 Strengthening	Public	Financial	Management	
Capacity	 to	 Improve	 Public	 Service	 Delivery	
at	Frontline	Service	

Contract	value	(IDR)		 IDR	4.286.965.625	
Project	term	 October	2017	–	April	2018	
Reporting	period		 October	2017	–	April	2018	
Budget	for	the	reporting	period	 October	2017	–	April	2018	
Provinces	covered	 Jawa	 Timur,	 Jawa	 Tengah,	 Papua,	 Papua	

Barat,	 Sulawesi	 Selatan,	 Nusa	 Tenggara	
Timur,	 Nusa	 Tenggara	 Barat,	 Gorontalo,	
Sumatera	Selatan,	Jawa	Barat	

Districts	covered		 Manokwari	 Selatan,	 Sorong,	 Kaimana,	
Asmat,	 Fak-fak,	 Boven	 Digoel,	 Jayapura,	
Waropen,	 Lanny	 Jaya,	 Nabire,	 Sumbawa,	
Lombok	 Utara,	 Pacitan,	 Malang,	 Lumajang,	
Bondowoso,	 Trenggalek,	 Pekalongan,	
Bantaeng,	 Pangkajene	 Kepulauan,	 Bogor,	
Kota	Palembang		

	

1 RINGKASAN	EKSEKUTIF	
Berikut	ini	adalah	Laporan	Akhir	Yayasan	Penabulu	untuk	Program	“Strengthening	Public	Financial	Management	
Capacity	 to	 Improve	 Public	 Service	Delivery	 at	 Frontline	 Service”.	 Program	 ini	 dimulai	 pada	 1	October	 2017	
sampai	dengan	30	April	2018.		
	
Proyek	bekerja	di	bawah	projek	kedua	KOMPAK	“Peningkatan	Kapasitas	Pemerintah	Daerah	dan	Unit	Layanan	
untuk	 Layanan	 Dasar”.	 Proyek	 akan	 menyumbang	 	 pada	 pencapaian	 outcome	 KOMPAK	 2.a:	 Peningkatan	
kapasitas	dan	kelembagaaan	pada	Pengelolaan	Keuangan	Publik	(PFM)	di	tingkat	nasional	dan	sub-nasional	
dan	 Intermediate	Outcome	 	2.c:	Memperkuatan	kerangka	peraturan	dan	kapasitas	di	 tingkat	 sub	nasional	
untuk	pengelolaan	sumber	daya	untuk	memberikan	layanan	dasar.	

Untuk	 mendukung	 tercapainya	 outcome	 2.a:	 Peningkatan	 kapasitas	 dan	 kelembagaaan	 pada	 Pengelolaan	
Keuangan	Publik	 (PFM)	di	 tingkat	nasional	dan	 sub-nasional	dilakukan	 serangkaian	 kegiatan	 sesuai	dengan	
rencana	 kerja	 yang	 telah	 disetujui	 oleh	 KOMPAK	 dan	 DJPK.	 Hasil	 dari	 serangkaian	 kegiatan	 tersebut	
menghasilkan:	1)	Enam	(6)	modul	dan	aplikasi	portabel	pengelolaan	keuangan	untuk	unit	 layanan	yang	telah	
disempurnakan	 berdasarkan	 masukan	 dari	 DJPK	 dan	 dari	 proses	 penjaminan	 mutu	 KOMPAK	 serta	 adanya	
kriteria	untuk	 seleksi	 kandidat	peserta	dan	calon	pelatih	untuk	mendukung	pelatihan	pengelolaan	keuangan	
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untuk	unit	layanan;	2)	Terlatihnya	47	orang	sebagai	pelatih	dari	kegiatan	pelatihan	untuk	pelatih	pengelolaan	
keuangan	untuk	unit	layanan	di	Papua	dan	Papua	Barat;	3)	Tiga	unit	layanan	(Kecamatan,	Puskesmas,	SMPN	1	
Petungkriyono)		di	Kecamatan	Petungkriyono	Kabupaten	Pekalongan	Propinsi	Jawa	Tengah,	Tiga	unit	layanan	
(Kecamatan,	Puskesmas,	SD	Losari	1)		di	Kecamatan	Tulakan	Kabupaten	Pacitan	Propinsi	Jawa	Timur	dan	tiga	
unit	 layanan	(Kecamatan,	Puskesmas,	SD	Tegalombo	2)	di	Kecamatan	Tegalombo	Kabupaten	Pacitan	Propinsi	
Jawa	 Timur	meningkat	 kapasitasnya	 dalam	mengelola	 keuangan	 khususnya	 dalam	pemahaman	 pengelolaan	
keuangan	 dalam	 pekerjaan	 rutinnya,	 persiapan	 dokumen	 perencanaan	 dan	 pelaporan	 keuangan	 di	masing-
masing	unit	layanan;		4)	Tersusunnya	30	video	tutorial	pengelolaan	keuangan	publik	bagi	unit	layanan	sebagai	
pelengkap	bahan	ajar	dari	modul	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	 layanan;	dan	5)	Dikembangkannya	web	e-
Learning	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	 layanan	yang	terintegrasi	dengan	web	e-learning	Bimbingan	Teknis	
Keuangan	Daerah	milik	DJPK	sebagai	alat	bantu	pengajaran	jarak	jauh	untuk	mendukung	peningkatan	kapasitas	
pengelolaan	keuangan	bagi	unit	layanan.	

Serangkaian	 kegiatan	 untuk	 mendukung	 pencapaian	 intermediate	 outcome	 KOMPAK	 2.c:	 Memperkuat	
kerangka	peraturan	dan	kapasitas	di	tingkat	sub	nasional	untuk	pengelolaan	sumber	daya	untuk	memberikan	
layanan	dasar,	sesuai	dengan	rencana	kerja	yang	telah	disetujui	oleh	KOMPAK	dan	Bappenas	menghasilkan;	1)	
Tersusunnya	dan	terujicobakannya	Aplikasi	Sistem	Perencanaan,	Penganggaran,	Monitoring	dan	Evaluasi	yang	
Terpadu	 (SEPAKAT)	 yang	 terintegrasi	 dengan	Sub	National	 Poverty	Assessment	 (SNaPA)	 yang	 dikembangkan	
Bank	Dunia	sebagai	alat	analisis	untuk	perencanaan,	penganggaran,	pemantauan	dan	evaluasi	yang	berpihak	
kepada	 masyarakat	 miskin	 di	 dua	 (2)	 kabupaten	 yaitu	 Kabupaten	 Pacitan	 dan	 Kabupaten	 Bantaeng;	 2)	
Tersusunnya	modul	pelatihan	SEPAKAT	dan	petunjuk	pemakaian	aplikasi	SEPAKAT	sebagai	alat	bantu	pengajaran	
untuk	pelatihan	pemanfaatan	SEPAKAT	untuk	mendukung	perencanaan,	penanggaran,	monitoring	dan	evaluasi	
yang	 berpihak	 pada	 masyarakat	 miskin;	 3)	 Bappeda	 Kabupaten	 Pacitan	 dan	 Bappeda	 Kabupaten	 Bantaeng	
mendapatkan	 bantuan	 teknis	 dalam	 perencanaan,	 penganggaran,	 pemantauan	 dan	 evaluasi	 yang	 berpihak	
kepada	masyarakat	miskin;	4)	Terlatihnya	52	orang	dari	berbagai	dinas	teknis	seperti	Bappeda	dan	Dinas	Sosial	
dari	propinsi	dan	kabupaten	dalam	memanfaatkan	SEPAKAT	untuk	mendukung	perencanaan,	penganggaran,	
pemantauan	dan	evaluasi	yang		berpihak	kepada	masyarakat	miskin	di	Kabupaten/Kota	dan	Provinsi.	

2 KONTEKS	DESAIN	DAN	PELAKSANAAN	PROGRAM		
2.1 Desain	Ulang	Proyek	
Activity	 Name:	 Strengthening	 Public	 Financial	 Management	 Capacity	 to	 Improve	 Public	 Service	 Delivery	 at	
Frontline	Services.	

Proyek	ini	memiliki	2	komponen	utama,	yaitu:	

Key	Activities	2a:	Capacity	and	institutional	strengthening	on	Public	Financial	Management	(PFM)	at	national	and	sub-
national	levels.		

Proyek	akan	mendukung	Pemerintah	Indonesia	dalam	meningkatkan	kapasitas	unit	pelayanan	di	tingkat	kecamatan	dan	
garis	 depan	pada	manajemen	 keuangan	publik	 di	mana	 tujuan	utamanya	 adalah	untuk	meningkatkan	 kapasitas	 dan	
kompetensi	 aparatur	 lokal	 di	 bidang	 PFM,	 khususnya	 di	 unit	 pelayanan	 kecamatan	 dan	 garis	 depan	 untuk	
mengoptimalkan	PFM	sebagai	sarana	untuk	mendukung	penyempuranaan	layanan	publik.	
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Hasil	yang	diharapkan:		

a) Unit	layanan	terpilih	telah	meningkat	kapasitasnya	dalam	menerapkan	prosedur	operasional	dan	proses	bisnis	
serta	memiliki	sumber	daya	yang	memadai		

b) Perbaikan	koordinasi,	arus	dana	dan	pelaporan	unit	layanan	ke	kabupaten	yang	mengarah	pada	keputusan	
kebijakan	berbasis	bukti	yang	lebih	baik	di	tingkat	kabupaten.	

Component	A.	Provision	of	Cascade	Training	of	Public	Finance	Management	for	Kecamatan	and	Frontline	Service	at	
Sub-district	Level	

1. Refining	the	modules,	portable	application,	and	selection	criteria	of	participants/trainer	candidates		
2. Training	of	trainer	at	Papua	and	Papua	Barat	Province	
3. Training	and	limited	coaching	for	end-user/Bimtek	PFM	for	frontline	service	at	district	level	
4. Provision	of	on-the-job	training	of	PFM	at	frontline	service	unit	
5. Developing	the	tutorial	videos	of	PFM	training	for	frontline	service	
6. Developing	e-learning	web	for	support	the	cascade	training	of	PFM	at	frontline	service	

Pada	komponen	A	proyek	ini,	terjadi	perubahan	design	dari	rencana	awal.	Beberapa	perubahan	terjadi	karena	
perubahan	dinamika	di	lokasi	proyek	namun	beberapa	hal	lain	mengalami	perubahan	karena	permintaan	dari	
DJPK	sebagai	mitra	kerja	pemerintah	untuk	komponen	A.	Perubahan	digambarkan	dalam	tabel	berikut:		

DESAIN	AWAL	 PERUBAHAN	 PENYEBAB	PERUBAHAN	

A.2	Training	of	trainer	at	Papua	and	
Papua	Barat	Province.		
Pembiayaan	 cost	 sharing	 antara	
Penabulu	 dengan	 APBD	 untuk	
kegiatan	 untuk	 pelatihan	 untuk	
pelatih	 di	 Papua	 dan	 Papua	 Barat.	
Pemerintah	 provinsi	 dan	
pemerintah	 Kabupaten	
direncanakan	 akan	 membiayai	
keikutsertaan	 ASN	 yang	 akan	
dikirim	 sebagai	 peserta	 pelatihan	
untuk	 pelatih	 pengelolaan	
keuangan	untuk	unit	layanan.		

Pembiayaan	ditanggung	oleh	
Yayasan	Penabulu	dan	KOMPAK.	
Penabulu	mengalihkan	biaya	untuk	
kegiatan	A.3	Training	and	limited	
coaching	for	end-user/Bimtek	PFM	
for	frontline	service	at	district	level	
untuk	pembiayaan	kegiatan	A.2.		

Advokasi	pendanaan	dari	APBD	tahun	
anggaran	2018	tidak	dapat	dilakukan	
oleh	Penabulu	dikarenakan	
keterlambatan	penandatanganan	
perjanjian	hibah	antara	Penabulu	
dengan	KOMPAK	sehingga	pemerintah	
provinsi	dan	kabupaten	di	Papua	dan	
Papua	Barat	tidak	dapat	menganggarkan	
APBD	tahun	anggaran	2018	untuk	
pendanaan	peserta	dalam	kegiatan	
pelatihan	untuk	pelatih	pengelolaan	
keuangan	untuk	unit	layanan.		
Selain	itu	penggabungan	anggaran	
kegiatan	A.2	dan	A3	tidak	mencukupi	
sehingga	KOMPAK	dan	LANDASAN	
juga	menambahkan	anggaran	untuk	
mendukung	kegiatan	ini.		

	A.3	 Training	 and	 limited	 coaching	
for	 end-user/Bimtek	 PFM	 for	
frontline	service	at	district	level.	
Pembiayaan	 cost	 sharing	 antara	
Penabulu	 dengan	 LANDASAN	
melalui	Yayasan	BAKTI	dan	APBD.		
	

Pembiayaan	 sepenuhnya	
ditanggung	 oleh	 LANDASAN	
melalui	Yayasan	BAKTI.		
Yayasan	 Penabulu	 akan	
mendukung	Master	 Trainer	yang	
terdiri	dari	penulis	modul	dan	staf	
Sub	Direktorat	Bimbingan	Teknis	
Keuangan	 Daerah	 Ditjen	
Perimbangan	 Keuangan	 (DJPK)	
untuk	 terlibat	 pada	 pelatihan	
pengelolaan	keuangan	untuk	staf	

Anggaran	untuk	kegiatan	A.3	dialihkan	
dan	digunakan	untuk	membiayai	
kegiatan	A.2.		
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DESAIN	AWAL	 PERUBAHAN	 PENYEBAB	PERUBAHAN	

kecamatan,	 puskesmas	 dan		
sekolah.		
Master	 Trainer	 untuk	 menjadi	
pendamping	 sekaligus	 supervisor	
bagi	Trainer	hasil	pelatihan	untuk	
pelatih	(TOT).	Master	Trainer	juga	
akan	 berperan	 melakukan	
penjaminan	 mutu	 terhadap	
proses	 pelaksanaan	 pelatihan	 di	
tingkat	pengguna.	Hingga	laporan	
ini	disusun,	belum	ada	kepastian	
jadwal	 terkait	 rencana	
pelaksanaan	 kegiatan	 Training	
and	 Limited	 Coaching	 for	 End	
User.	 Sehingga	 dukungan	
Penabulu	 untuk	 sub	 kegiatan	 ini	
belum	dapat	dilakukan.		

A.6	 Developing	 e-learning	 web	 for	
support	the	cascade	training	of	PFM	
at	frontline	service	
Pengembangan	 e-learning	 web	
yang	baru	khusus	untuk	mendukung	
peningkatan	 kapasitas	 PFM	 bagi	
Unit	Layanan	

Modifikasi	dan	penambahan	fitur	e-
learning	untuk	pengelolaan	
keuangan	unit	layanan	pada	e-
bungah,	website	DJPK	untuk	
pembelajaran	jarak	jauh	untuk	
bimbingan	teknis	keuangan	daerah.		

Perubahan	 ini	 terjadi	 atas	 permintaan	
Subdit	 Bimtek	 Keuangan	 Daerah	 yang	
meminta	 agar	 e-learning	 dibuat	 dalam	
satu	 interface.	 Proses	 pengembangan	
dilakukan	 lebih	 kepada	 upaya	 untuk	
integrasi	data	dan	content,	penambahan	
fitur	 dan	 juga	 re-branding	 untuk	 e-
learning	web.		

		

Key	Activities	2c:	Strengthening	regulatory	framework	and	capacities	at	subnational	level	for	resource	management	
to	deliver	basic	services.		

Proyek	 akan	 mendukung	 pemerintah	 Indonesia	 melalui	 Bappenas,	 Direktorat	 Pengurangan	 kemiskinan	 dan	
Kesejahteraan	Sosial	(Direktorat	PKKS	Bappenas/	Direktirat	Pengurangan	Kemiskinan	dan	Kesejahteraan	Sosial)	melalui	
peningkatan	 kapasitas	 aparat	 pemerintah	 daerah	 di	 tingkat	 kabupaten/	 kota	 dalam	 perencanaan,	 penganggaran,	
pemantauan	dan	evaluasi	yang	berpihak	pada	orang	miskin.	

Ruang	Lingkup	Pekerjaan:		

a) Finalisasi	Sistem	Alat	Analisis	Perencanaan,	Penganggaran,	Evaluasi	dan	Analisis	kemiskinan.		
b) Pelatihan	 untuk	 staf	 Bappeda,	 Tim	 Koordinasi	 Pengentasan	 Kemiskinan	 Daerah	 (TKPKD)	 dan	 BPS	 setempat,	

mengenai	perencanaan,	penganggaran,	evaluasi	di	satu	kabupaten	terpilih	di	setiap	provinsi	KOMPAK	berkerja.		
c) Menyediakan	analisis/	rekomendasi	kebijakan	untuk	mengoptimalkan	alokasi	sumber	daya	guna	mencapai	target	

MSS	/	SPM.	

Component	 B.	 Provision	 of	 Training	 and	 Technical	 Assistance	 on	 Pro-Poor	 Planning,	 Budgeting,	 Monitoring	 and	
Evaluation	at	District	Level	
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1. Finalizing	the	SEPAKAT	as	analytical	tools	for	pro-poor	planning,	budgeting,	monitoring	and	evaluation	at	district	
level			

2. Finalizing	the	facilitation	modules,	will	composed	6	modular	of	budgeting	and	execution	process				
3. Provision	of	technical	assistance	on	planning,	budgeting,	monitoring	and	evaluation	in	the	selected	district			
4. Testing	modules	and	the	analytical	tools	in	selected	target	districts		
5. Workshop	on	collaborative	data	management	system	with	other	key	GOI	stakeholder		
6. Training	of	trainer	of	pro-poor	planning,	budgeting,	monitoring	and	evaluation	at	provincial	level	

	

Untuk	 komponen	B,	 secara	 keseluruhan	 tidak	 terdapat	 perubahan	 terkait	 dengan	desain	 awal	 proyek.	 Pada	
proses	implementasi	program,	beberapa	penyesuaian	dilakukan	untuk	menyesuaikan	dengan	kebutuhan	untuk	
dukungan	kebijakan	terkait	analisis,	perencanaan	dan	monitoring	evaluasi	program	pengentasan	kemiskinan	di	
daerah	diantaranya:	

	

DESAIN	AWAL	 PERUBAHAN	 PENYEBAB	PERUBAHAN	

Kegiatan	 B.1	 (Finalizing	 the	
SEPAKAT	as	analytical	tools	for	pro-
poor	 planning,	 budgeting,	
monitoring	 and	 evaluation	 at	
district	level)	
SEPAKAT	 sebagai	 sistem	 aplikasi	
yang	 mandiri	 dan	 tidak	
diintegrasikan	dengan	aplikasi	 lain.	
SEPAKAT	 digunakan	 untuk	 Analisis	
Kemiskinan,	 Perencanaan,	
Penganggaran,	 Monitoring	 dan	
Evaluasi.		

Integrasi	SEPAKAT	dengan	SNaPA	
untuk	modular	analisis	kemiskinan	
dimana	hasil	Analisa	SNaPA	
digunakan	sebagai	referensi	untuk	
analisa	perencanaan	dengan	
menggunakan	pohon	masalah	dan	
modular	prioritisasi.	Adaptasi	dari	
output	SNaPA	ke	dalam	aplikasi	
SEPAKAT	merupakan	bagian	dari	
proses	penyesuaian	untuk	proses	
bisnis	lainnya	di	SEPAKAT	2.0.		

Arahan	mitra	kerja	pemerintah	
untuk	komponen	ini	yaitu	Direktorat	
Penanggulangan	Kemiskinan	dan	
Kesejahteraan	Sosial-Bappenas,	
untuk	memanfaatkan	analisa	SNaPA	
untuk	mendukung	SEPAKAT.	
Bappenas	menilai	SNaPA	sebagai	
tools	yang	sudah	stabil	untuk	fungsi	
analisis	kemiskinan	dan	sudah	
diujicobakan	di	DKI	Jakarta	dan	Kota	
Bogor.		

Kegiatan	 B.2	 (Finalizing	 the	
facilitation	modules,	will	composed	
6	 modular	 of	 budgeting	 and	
execution	process	
Output	kegiatan	ini	adalah	6	modul	
fasilitasi	pelatihan	SEPAKAT	
	
	

Dihasilkan	 dokumen	 terkait	
SEPAKAT	yang	terdiri	dari:		

- Modul	 fasilitasi	 pelatihan	
yang	 terdiri	 dari	 4	 bab	
panduan	 pengajaran	 dan	
proses	 bisnis	 aplikasi	
SEPAKAT	2.0	

- Panduan	 penggunaan	
SEPAKAT	 	 yang	 berisi	
tahapan-tahapan	
penggunaan	SEPAKAT	2.0.	

Modul	disesuaikan	untuk	membantu	
pengguna	untuk	pemanfaatan	SEPAKAT.	
Modul	yang	disusun	menginformasikan	
kebijakan	penangggulangan	kemiskinan	
dan	bagaimana	menu-menu	SEPAKAT	
dapat	dimanfaatkan	dalam	proses	
perencanaan	dan	penganggaran	yang	
berpihak	pada	masyarakat	miskin	serta	
monitoring	dan	evaluasi	program	
penanggulangan	kemiskinan		

Kegiatan	 B.5	 (Workshop	 on	
collaborative	 data	 management	
system	 with	 other	 key	 GOI	
stakeholder)	
Dikelola	 dan	 didanai	 oleh	 Yayasan	
Penabulu	 dan	 dilakukan	 setelah	
serangkaian	ujicoba	dan	pelatihan	

Kegiatan	awalnya	dirancang	untuk	
mensosialisasikan	 SEPAKAT	 di	
tingkat	 nasional.	 Namun	
berdasarkan	 diskusi	 dengan	
KOMPAK	 dan	 Bappenas,	 kegiatan	
ini	 dibatalkan.	 Kegiatan	 diganti	
dengan	 Launching	 SEPAKAT	 yang	
pelaksanaan	 dilakukan	 oleh	
KOMPAK	dan	Bappenas.		

- Perubahan	 design	 kegiatan	 oleh	
Bappenas	 yaitu	 dilaksanakan	
bersamaan	 dengan	 Musrembang	
Nasional	 dengan	 mengundang	 100	
Pemerintah	Daerah	sehingga	anggaran	
Penabulu	 tidak	 cukup	 untuk	
membiayai	kegiatan.		

- Pelaksanaan	 kegiatan	 di	 luar	 jadual	
kontrak	Penabulu.		
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DESAIN	AWAL	 PERUBAHAN	 PENYEBAB	PERUBAHAN	

Kegiatan	B.6	 (Training	of	 trainer	of	
pro-poor	 planning,	 budgeting,	
monitoring	 and	 evaluation	 at	
provincial	level	
TOT	 diselenggarakan	 di	 lima	
provinsi	(Jatim,	Sulsel,	Sumsel,	NTT,	
Gorontalo)	

Skema	 TOT	 diubah	 menjadi	
pelatihan	 aplikasi	 SEPAKAT	 2.0	
kepada	 Pemerintah	 Daerah.	
Dilaksanakan	 di	 Surabaya	 dan	
diikuti	oleh	7	Provinsi	(Jatim,	Sulsel,	
Sumsel,	NTT,	Gorontalo,	Jabar,	DKI)	
dan	8	Pemda	(Kota	Bogor,	Pacitan,	
Trenggalek,	 Lumajang,	
Bondowoso,	 Pekalongan,	
Bantaeng,	Pangkajene	Kepulauan)		

Design	 kegiatan	 dirubah	 menjadi	
pelatihan	 dikarenakan	 belum	 ada	
pengalaman	 dari	 calon	 peserta	 yang	
sudah	 memakai	 SEPAKAT	 untuk	
mendukung	 proses	 perencanaan	
pembangunan	 daerah	 terkait	 analisis,	
perencanaan,	 penganggaran,	 dan	
monitoring	 evaluasi	 program	
pengentasan	kemiskinan.	

3 Pencapaian	
3.1 Pencapaian	dibandingkan	dengan	Sasaran	

Keluaran	/	
Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

Component	A.	Provision	of	Cascade	Training	of	Public	Finance	Management	for	Kecamatan	and	Frontline	Service	at	
Sub-district	Level	

1. Unit	layanan	terpilih	
telah	meningkat	
kapasitasnya	dalam	
menerapkan	prosedur	
operasional	dan	proses	
bisnis	serta	memiliki	
sumber	daya	yang	
memadai		

2. Perbaikan	koordinasi,	
arus	dana	dan	pelaporan	
unit	layanan	ke	
kabupaten	yang	
mengarah	pada	
keputusan	kebijakan	
berbasis	bukti	yang	lebih	
baik	di	tingkat	
kabupaten.	

	

	
	
	

	

Perbaikan	dalam	
pendapatan	dan	
pengeluaran	keuangan	
publik	melalui	
peningkatan	kurikulum,	
modul	dan	aplikasi	
pelatihan	manajemen	
keuangan	publik	untuk	unit	
layanan	garis	depan	di	
tingkat	kecamatan	

- Penyempurnaan	
modul,	aplikasi	
portabel	dan	kriteria	
seleksi	calon	peserta/	
pelatih	

- 30	Video	Tutorial	
Manajemen	
Keuangan	Publik	bagi	
unit	layanan	

- e-learning	
Manajemen	
Keuangan	Publik	bagi	
unit	layanan		

- Telah	
disempurnakannya	
enam	modul	
manajemen	keuangan	
publik	bagi	unit	layanan	
yang	terdiri	dari;	1.	
Modul	Mengelola	
Keuangan	UPTD	
Puskesmas;	2).	Modul	
Mengelola	KEuangan	
UPTD	Sekolah,	3).	
Modul	Pengantar	
Mengelola	Keuangan	
BLUD;	4).	Modul	
Mengelola	Keuangan	
BLUD;	5).	Modul	
Mengelola	Keuangan	
Kecamatan;	6).	Modul	
Mengoptimalkan	Peran	
Kecamatan	dalam	
Pembinaan	dan	
Pengawasan	
Pengelolaan	Keuangan	
Desa.				

- Penyempurnaan	modul	
dilakukan	berdasarkan	
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Keluaran	/	
Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

masukan	masukan	dari	
DJPK	dan	masukan	dari	
proses	penjaminan	
kualitas	KOMPAK	

- Telah	tersusun	kriteria	
bagi	calon	pelatih	dan	
peserta	pelatihan	
manajemen	keuangan	
publik;		

- Telah	disusun	kurikulum	
untuk	TOT	dan	Training	
for	End	User	
manajemen	keuangan	
publik;	

- Modul	dan	kurikulum	
digunakan	dalam	TOT	di	
Papua	serta	Training	of	
Trainer	di	Malang.		

- Penentuan	peserta	TOT	
dan	TOE	menggunakan		
kriteria	yang	disusun.		

- Telah	dihasilkan	30	
Video	Tutorial	
Manajemen	Keuangan	
Publik	yang	telah	
diserahterimakan	
kepada	DJPK	

- Terintegrasikannya	e-
learning	manajemen	
keuangan	bagi	unit	
layanan	ke	dalam	e-
learning	Bimtek	
Keuangan	Daerah	DJPK.			

Setidaknya	40	aparatur	
pemerintah	(pegawai	
negeri)	dan	akademisi	di	
tingkat	nasional	dan	
regional	(setidaknya	30%	
perempuan)	meningkat	
keterampilan	teknis	
sebagai	pelatih	untuk	
memberikan	pelatihan	
Bimtek	untuk	layanan	garis	
depan.	
	

Setidaknya	40	aparatur	
pemerintah	(pegawai	
negeri)	dan	akademisi	di	
tingkat	nasional	dan	
regional	(setidaknya	30%	
perempuan)	meningkat	
keterampilan	teknis	
sebagai	pelatih	untuk	
memberikan	pelatihan	
Bimtek	untuk	layanan	garis	
depan.	

- Kegiatan	TOT	PFM	untuk	
Provinsi	Papua	dan	
Papua	Barat	diikuti	oleh	
47	peserta	terdiri	dari	
19	Perempuan	(40%)	
dan	28	Laki-Laki	(60%).		

- Peserta	berasal	dari	
instansi	Pemerintah	
yaitu	Pemda	Provinsi	
Papua,	Pemda	Provinsi	
Papua	Barat	serta	10	
Pemerintah	Kabupaten	
yaitu	Jayapura,	Nabire,	
Lanny	Jaya,	Boven	
Digoel,	Asmat,	
Waropen,	Manowari	
Selatan,	Fakfak,	
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Keluaran	/	
Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

Kaimana	dan	Sorong.		
Peserta	lain	adalah	dari	
Pusat	Keuangan	Daerah	
Universitas	
Cenderawasih	dan	dari	
KOMPAK	Papua	serta	
LANDASAN.		

- Hasil	TOT:	nilai	rata-rata	
di	tiga	kelas	mengalami	
kenaikan,	nilai	micro	
teaching	berada	di	
kategori	Sedang	menuju	
ke	Tinggi.			

Setidaknya	120	aparatur	
lokal	(pegawai	negeri)	dari	
unit	layanan	garis	depan	
(setidaknya	30%	
perempuan)	yang	
menerapkan	peningkatan	
keterampilan	teknis	dalam	
manajemen	keuangan	
publik	untuk	layanan	garis	
depan	guna	memberikan	
layanan	yang	lebih	
berkualitas.	

Setidaknya	120	aparatur	
lokal	(pegawai	negeri)	dari	
unit	layanan	garis	depan	
(setidaknya	30%	
perempuan)	yang	
menerapkan	peningkatan	
keterampilan	teknis	dalam	
manajemen	keuangan	
publik	untuk	layanan	garis	
depan	guna	memberikan	
layanan	yang	lebih	
berkualitas.	

- 64	 aparatur	 pemerintah	
pengelola	 keuangan	 di	
unit	 meningkat	
pengetahuan	 dalam	
mengelola	 keuangan	
melalui	 pelatihan	 yang	
diselenggarakan	Yayasan	
Penabulu	 bersama	
dengan	DJPK.		

- 64	 ASN	 terdiri	 dari	 29	
Perempuan	 (45%)	 dan	
35	laki-laki	(55%).		

- 37	 aparatur	 pemerintah	
pengelola	 keuangan	 di	
unit	 layanan	 meningkat	
keterampilannya	 dalam	
penyusunan	 Rencana	
Kerja	 Anggaran	 (RKA)	
unit	 layanan	 melalui	
proses	 pendampingan	
teknis	 yang	 dilakukan	
oleh	 PFM	 Mentor	
Yayasan	Penabulu	di	dua	
kabupaten	 terpilih	 (lihat	
laporan	pendampingan).	

- 37	 ASN	 terdiri	 dari	 15	
Perempuan	 (41%)	 dan	
22	laki-laki	(59%).		

Setidaknya	 4	 kabupaten	
memperbaiki	 praktik	 dan	
kebijakan	 pemberian	
layanan,	 khususnya	 dalam	
manajemen	 keuangan	
publik	 untuk	 layanan	 garis	
depan.	

Setidaknya	 4	 kabupaten	
memperbaiki	 praktik	 dan	
kebijakan	 pemberian	
layanan,	 khususnya	 dalam	
manajemen	 keuangan	
publik	 untuk	 layanan	 garis	
depan.	

- Dua	 kabupaten	 yang	
terdiri	 dari	 Kabupaten	
Pacitan	 (Kecamatan	
Tulakan	 dan	 Kecamatan	
Tegalombo)	 serta	
Kabupaten	 Pekalongan	
(Kecamatan		
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Keluaran	/	
Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

Petungkriyono)	
mendapatkan	
peningkatan	 kapasitas	
pengelolaan	 keuangan	
khususnya	 dalam	
penyusunan	 RKA	
Kecamatan	 melalui	
pendampingan	teknis	

- Kecamatan	 Tegalombo	
dan	 Kecamatan	 Tulakan	
mengembangkan	 SOP	
pelayanan	 publik	 dan	
pengelolaan	 keuangan	
sebagai	tindak	lanjut	dari	
dukungan	 KOMPAK	
untuk	 penyusunan	
costing	 Kecamatan	
berdasarkan	pelimpahan	
kewenangan	 Bupati	
kepada	Camat.	

Setidaknya	24	unit	layanan	
garis	depan	kapasitas	
manajemen	keuangannya	
meningkat	untuk	
menyiapkan	laporan	
keuangan	sesuai	dengan	
standar	keuangan	yang	
berlaku	umum	di	
Indonesia.	
	

Setidaknya	24	unit	layanan	
garis	depan	kapasitas	
manajemen	keuangannya	
meningkat	untuk	
menyiapkan	laporan	
keuangan	sesuai	dengan	
standar	keuangan	yang	
berlaku	umum	di	
Indonesia.	

- 9	 unit	 layanan	
meningkat	
kemampuannya	 dalam	
penyusunan	 rencana	
anggaran,	 pengelolaan	
keuangan	 serta	
pelaporan	 keuangan	
sesuai	 dengan	 standart	
pelaporan	pemerintah.	

- 9	unit	layanan	terdiri	dari	
6	 unit	 layanan	 di	
Kabupaten	Pacitan	dan	3	
unit	 layanan	 di	
Kabupaten	Pekalongan	

Setidaknya	2	kecamatan,	2	
Puskesmas,	2	SMP	sebagai	
model	unit	layanan	garis	
depan	kapasitas	
manajemen	keuangannya	
meningkat	untuk	
memenuhi	kebutuhan	
layanan	garis	depan.	

Setidaknya	2	kecamatan,	2	
Puskesmas,	2	SMP	sebagai	
model	unit	layanan	garis	
depan	kapasitas	
manajemen	keuangannya	
meningkat	untuk	
memenuhi	kebutuhan	
layanan	garis	depan.	

- 3	 Kecamatan,	 2	 UPTD	
Puskesmas,	 1	 BLUD	
Puskesmas	 dan	 3	 Sekolah	
(2	 SD	 dan	 1	 SMP)	
meningkat	 kapasitasnya	
dalam	menyusun	Rencana	
Kerja	 Anggaran	 untuk	
peningkatan	 kualitas	
layanan	

- Proses	penyusunan	RKA	di	
Kecamatan	 selama	 ini	
bersifat	direktif	dari	Sekda	
c.q	 Biro	 Tata	
Pemerintahan.	 Sedangkan	
Sekolah	 dan	 Puskesmas	
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Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

menyusun	 RKA	 hanya	
berdasarkan	 sumber	
pendanaan	 yang	 pasti	
akan	 didapat	 dari	 Dinas,	
dan	 belum	 memasukkan	
perencanaan	 berdasarkan	
kebutuhan	 unit	 layanan	
yang	dapat	mengakomodir	
alternative	 sumber	
pendanaan	lainnya.		

- 3	 Kecamatan,	 2	 UPTD	
Puskesmas,	 1	 BLUD	
Puskesmas	 dan	 3	 Sekolah	
(2	 SD	 dan	 1	 SMP)	
meningkat	
kemampuannya	 dalam	
pengelolaan	 keuangan	
khususnya	 dalam	
penyusunan	 pencatatan	
transaksi	keuangan	secara	
manual	 yang	 konsisten	
dengan	 aplikasi	 keuangan	
sebagai	back-up	pelaporan	
(BLUD	 Puskesmas	
Petungkriyono).	
Puskesmas	 di	 dua	
kecamatan	 di	 Pacitan	
mendapatkan	
peningkatan	 kapasitas	
dalam	 penyusunan	
pencatatan	 transaksi	
keuangan	 dengan	
menggunakan	 Catatan	
Transaksi	Harian	(CTH).		

Ket:	 Penabulu	 belum	 dapat	
menginformasikan	
pencapaian	outcome	 dalam	
peningkatan	 kapasitas	
pengelolaan	 keuangan	 unit	
layanan	 karena	 durasi	
pelaksanaan	pendampingan	
hanya	berjalan	4	bulan.		

Component	 B.	 Provision	 of	 Training	 and	 Technical	 Assistance	 on	 Pro-Poor	 Planning,	 Budgeting,	 Monitoring	 and	
Evaluation	at	District	Level	

	 Perbaikan	dalam	
pendapatan	publik	dan	
manajemen	pengeluaran	

Finalisasi	 SEPAKAT	 sebagai	
alat	 analisis	 untuk	
perencanaan,	

• Tersedia	 Aplikasi	
SEPAKAT	 yang	 sudah	
diujicoba	 di	 Kabupaten	
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Capaian	Hasil	 Indikator	 Sasaran	EOP	 Pencapaian	Saat	Ini		

melalui	perbaikan	sistem	
perencanaan,	
penganggaran,	
pemantauan	dan	evaluasi	
yang	berpihak	pada	
penduduk	miskin	di	tingkat	
kabupaten.	

penganggaran,	
pemantauan	 dan	 evaluasi	
pro-kaum	miskin	di	tingkat	
kabupaten.	

Pacitan	 dan	 Kabupaten	
Bantaeng	 serta	
dilatihkan	 ke	 7	 Pemda	
Provinsi	 dan	 8	 Pemda	
Kabupaten	 dalam	
pelatihan	 SEPAKAT	
Nasional.		

• Aplikasi	 ini	 digunakan	
untuk	 analisis,	
prioiritisasi,	
perencanaan,	
penganggaran,	 dan	
monitoring	 serta	
evaluasi	 program	
penanggulangan	
kemiskinan	di	daerah.	

• Aplikasi	 ini	 membantu	
Pemerintah	 Daerah	
dalam	menetapkan	skala	
prioritas	 permasalahan	
kemiskinan	di	daerahnya	
masing-masing	 berbasis	
data.	

• Aplikasi	 ini	 membantu	
Pemerintah	 Daerah	
dalam	 memonitor	 dan	
mengevaluasi	 program	
penanggulangan	
kemiskinan.	

		 Setidaknya	70	aparatur	
lokal	(pegawai	negeri)	dari	
unit	perencanaan	di	
tingkat	kabupaten	
(setidaknya	30%	
perempuan)	yang	
menerapkan	peningkatan	
keterampilan	teknis	dalam	
perencanaan,	
penganggaran,	
pemantauan	dan	evaluasi	
yang	berpihak	pada	
penduduk	miskin.	

Setidaknya	70	aparatur	
lokal	(pegawai	negeri)	dari	
unit	perencanaan	di	
tingkat	kabupaten	
(setidaknya	30%	
perempuan)	yang	
menerapkan	peningkatan	
keterampilan	teknis	dalam	
perencanaan,	
penganggaran,	
pemantauan	dan	evaluasi	
yang	berpihak	pada	
penduduk	miskin.	

SEPAKAT	 telah	 diujicoba	
dan	 dilatihkan	 kepada	 83	
ASN	dengan	rincian	sebagai	
berikut:		
• 19	orang	(12	laki-laki	dan	

7	 perempuan)	 dalam	
Ujicoba	 SEPAKAT	 di	
Kabupaten	 Pacitan	 yang	
diikuti	 Bappeda	 dan	
perwakilan	 Sekretariat	
Grindulu	Mapan.	

• 23	 peserta	 (6	
Perempuan	dan	17	Laki-
laki)	 dalam	 ujicoba	
SEPAKAT	 di	 Kab.	
Bantaeng.		

• 52	orang	peserta	dalam	
Training	Nasional	
SEPAKAT	di	Surabaya.		
Peserta	berasal	dari	7	
provinsi	(Jawa	Timur,	
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Sulawesi	Selatan,	
Sumatera	Selatan,	
Gorontalo,	NTT,	Jawa	
Barat,	dan	DKI	Jakarta)	
dan	8	kabupaten.	

	 Setidaknya	7	unit	
perencanaan	di	tingkat	
kabupaten	(Bappeda,	
TKPKD,	dll)	meningkat	
kapasitas	teknis	dan	
kelembagaan	untuk	
penanganan	layanan	garis	
depan	dan	kebutuhan	
penanggulangan	
kemiskinan.	

Setidaknya	 7	 unit	
perencanaan	 di	 tingkat	
kabupaten	 (Bappeda,	
TKPKD,	 dll)	 meningkat	
kapasitas	 teknis	 dan	
kelembagaan	 untuk	
penanganan	 layanan	 garis	
depan	 dan	 kebutuhan	
penanggulangan	
kemiskinan.	

- 10	Unit	Kerja	di	
Kabupaten	Pacitan	
yang	terdiri	dari;	
Bappeda,	Sekretariat	
TKPKD,	Dinas	
Kesehatan,	Dinas	
Pemberdayaan	
Masyarakat	Desa	
(PMD),	Dinas	Sosial,	
BPKAD,	Dinas	
Pendidikan,	Dinas	
Kominfo,	Inspektorat	
Daerah,	Sekretariat	
Gerindulu	Mapan	
meningkat	
pengetahuannya	
dalam	menyusun	
perencanaan	berbasis	
data	dengan	
menggunakan	aplikasi	
SEPAKAT.		

- 8	Unit	Kerja	di	
Kabupaten	Bantaeng	
yang	terdiri	dari;	
Bappeda,	Sekretariat	
TKPKD,	Dinas	
Kesehatan,	Dinas	
Sosial,	BPS,	Dinas	
Pendidikan,	Dinas	
Kominfo,	SLRT,	
meningkat	
pengetahuannya	
dalam	menyusun	
perencanaan	berbasis	
data	dengan	
menggunakan	aplikasi	
SEPAKAT.	

- Peningkatan	
pengetahuan	
didaparkan	
berdasarkan	hasil	pre	
test	dan	post	test.	
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Sasaran/Target	 yang	 tidak	
sepenuhnya	tercapai	 Apa	kendalanya?	

Terkait	 Sasaran/Target	 ini,	 hal	
apa	 yang	 bisa	 Anda	
ubah/lakukan	 secara	 berbeda	
di	masa	mendatang?	

Component	A.	Provision	of	Cascade	Training	of	Public	Finance	Management	for	Kecamatan	and	Frontline	Service	at	
Sub-district	Level	

- Setidaknya	120	aparatur	lokal	
(pegawai	negeri)	dari	unit	
layanan	garis	depan	(setidaknya	
30%	perempuan)	yang	
menerapkan	peningkatan	
keterampilan	teknis	dalam	
manajemen	keuangan	publik	
untuk	layanan	garis	depan	guna	
memberikan	layanan	yang	lebih	
berkualitas.	

- Setidaknya	24	unit	layanan	garis	
depan	kapasitas	manajemen	
keuangannya	meningkat	untuk	
menyiapkan	laporan	keuangan	
sesuai	dengan	standar	
keuangan	yang	berlaku	umum	
di	Indonesia.	

	

- Intervensi	utama	proyek	masih	
terbatas	pada	TOT	dengan	peserta	
dari	2	Provinsi	dan	10	Kabupaten	
di	Papua	dan	Papua	Barat	dan	
belum	menjangkau	pengelola	
keuangan	di	unit	layanan	karena	
keterbatasan	anggaran	dan	
periode	program.		

- Wilayah	kerja	untuk	peningkatan	
kapasitas	pengelolaan	keuangan	
masih	terbatas	di	dua	wilayah	
KOMPAK	yaitu	dua	kecamatan	di	
Kabupaten	Pacitan	dan	satu	
kecamatan	di	Kabupaten	
Pekalongan	

- Tidak	ada	irisan	wilayah	target	
program		dengan	wilayah	kerja	
yang	menjadi	indikator	kinerja	
utama	Sub	Direktorat	Bimbingan	
Teknis	Keuangan	Daerah.	Hal	ini	
menurunkan	motivasi	DJPK	untuk	
terlibat	aktif	dalam	memperluas	
capaian	kegiatan.			

- Alih	pengetahuan	portable	
application	kepada	DJPK	baru	
sebatas	untuk	alat	bantu	
pelatihan	namun	belum	sampai	ke	
tahap	pengembangan	atau	
modifikasi.		

- Mendayagunakan	 Trainer	 dari	
pemerintah	 daerah	 yang	
merupakan	 alumni	 TOT	 untuk	
menyelenggarakan	 training	 atau	
bimtek	bagi	unit	layanan	di	wilayah	
mereka	

- Replikasi	 dan	 scaling	 up	 wilayah	
intervensi	dengan	prioritas	wilayah	
yang	juga	menjadi	daerah	sasaran	
Subdit	Bimbingan	Teknis	Keuangan	
Daerah	

- Replikasi	dan	scaling	up	di	wilayah	
lain	dengan	melakukan	kolaborasi	
bersama	KOMPAK	daerah	dan	juga	
mitra	KOMPAK	yang	lain.				

- Penyusunan	 pembelajaran	 dan	
panduan	 pendampingan	 untuk	
memudahkan	 pendampingan	
kepada	daerah.		

- Peluncuran	 dan	 pengenalan	 e-
learning	kepada	daerah	

- Pemanfaatan	video	tutorial	dan	e-
learning	untuk	perluasan	cakupan	
peningkatan	 kapasitas	 bagi	 unit	
layanan	

- Pelibatan	Subdit	lain	di	DJPK	dalam	
tahap	 pengembangan	 atau	
modifikasi	portable	application.	

Component	B.	Provision	of	Training	and	Technical	Assistance	on	Pro-Poor	Planning,	Budgeting,	Monitoring	
and	Evaluation	at	District	Level	

Setidaknya	 105	 aparat	 pemerintah	
daerah	 (pegawai	 negeri)	 dan	
akademisi	 di	 tingkat	 provinsi	
(setidaknya	 30%	 perempuan)	
meningkat	 keterampilan	 teknisnya	
sebagai	 pelatih	 untuk	 memberikan	
pelatihan	 perencanaan,	
penganggaran,	 pemantauan	 dan	
evaluasi	 yang	 berpihak	 pada	

- Intervensi	utama	proyek	masih	
fokus	untuk	finalisasi	SEPAKAT.	

- Perubahan	skema	proyek	dimana	
TOT	diubah	menjadi	pelatihan	
aplikasi	SEPAKAT	2.	kepada	
Pemerintah	Daerah	selaku	
pengguna	langsung	SEPAKAT.		

	

- Scaling	up	wilayah	intervensi	yang	
tidak	hanya	wilayah	kerja	KOMPAK	
namun	juga	daerah	dengan	angka	
kemiskinan	 yang	 tinggi	 dan	
menjadi	prioritas	Bappenas.		

- Kerjasama	 dengan	 Pemerintah	
Provinsi	 dan	 Universitas	 untuk	
pelaksanaan	 TOT	 di	 tingkat	
regional.		
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Sasaran/Target	 yang	 tidak	
sepenuhnya	tercapai	 Apa	kendalanya?	

Terkait	 Sasaran/Target	 ini,	 hal	
apa	 yang	 bisa	 Anda	
ubah/lakukan	 secara	 berbeda	
di	masa	mendatang?	

penduduk	 miskin	 di	 tingkat	
kabupaten. 

- Pelibatan	 ASN	 yang	 sudah	 dilatih	
dan	 handal	 dalam	 menggunakan	
SEPAKAT	dalam	TOT.		

- Strategi	 alih	 pengetahuan	
pengembangan	 dan	 mofidikasi	
SEPAKAT	 oleh	 pemerintah	 daerah	
sesuai	 kebutuhan	 daerah	masing-
masing.		

Setidaknya	7	kabupaten	meningkat	
kapasitas	pelayanan	baik	dalam	
pelaksanaan	maupun	kebijakan,	
khususnya	terkait	perencanaan	
penanggulangan	kemiskinan,	
penganggaran	serta	monitoring	dan	
evaluasi.	

- Hanya	ada	dua	kabupaten	
dampingan	proyek	yaitu	
Kabupaten	Pacitan	dan	
Kabupaten	Bantaeng.		

- Fokus	pendampingan	lebih	
kepada	integrasi	database	
SEPAKAT	dengan	Sistem	
Informasi	Database	Daerah.	

- Intervensi	program	baru	pada	
tahap	pelatihan	pengenalan	
SEPAKAT	yang	diikuti	oleh	8	
Kabupaten	dan	7	pemerintah	
provinsi.	

- Intervensi	 proyek	 untuk	 advokasi	
kepada	 kepala	 daerah/kepala	
Bappeda	 untuk	 pelembagaan	
SEPAKAT	2.0.		

- Pengembangan	 kerjasama	 dengan	
pemerintah	daerah	

- Pendampingan	 dan	 pemantauan	
untuk	 memastikan	 pemanfaatan	
hasil	 keluaran	 SEPAKAT	 digunakan	
sebagai	 dasar	 penyusunan	
perencanaan	dan	penganggaran	di	
daerah.		

- Berkolaborasi	 dengan	 Direktorat	
lain	 di	 Bappenas,	
Kementerian/Lembaga	 serta	
Pemerintah	 Daerah	 dalam	 trans-
koneksi	 SEPAKAT	 dengan	 aplikasi	
lain	

- Berkolaborasi	 dengan	 Direktorat	
lain	 di	 Bappenas,	 serta	
Kementerian/Lembaga	 lainnya	
dalam	interkoneksi	dengan	aplikasi	
lain	pemanfaatan	SEPAKAT.			

	

3.2 Kontribusi	pada	Indikator	KOMPAK	

Indikator	KOMPAK		 Pencapaian	

EOFO	1	:	Pemerintah	dan	unit	layanan	di	daerah	lebih	mampu	memenuhi	kebutuhan	pengguna	layanan	dasar	

1.	 Contoh-contoh	 perubahan	 dalam	 ketersediaan	 dan	
akses	 pada	 layanan	 lini	 depan	 tertentu	 di	 tingkat	
kecamatan	

- 39	ASN	 yang	 berasal	 dari	 2	 Pemerintah	 Provinsi	
dan	 10	 pemerintah	 Kabupaten	 di	 Papua	 dan	
Papua	 Barat,	 5	 orang	 dari	 Universitas	 dan	 13	
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orang	 dari	 organisasi	 masyarakat	 sipil	 memiliki	
kemampuan	 dan	 keterampilan	 menjadi	 trainer	
manajemen	keuangan	publik	bagi	unit	layanan	

- 2	Kecamatan	di	Kabupaten	Pacitan	mendapatkan	
Bimtek	untuk	penyusunan	SOP	terkait	pelayanan	
sebagai	 upaya	 menjalankan	 pelimpahan	
kewenangan	Bupati	kepada	Camat.	

- 2	 UPTD	 Puskemas	 dan	 1	 BLUD	 Puskemas	
mendapatkan	 Bimtek	 untuk	 penyusunan	 SOP	
pengelolaan	keuangan		

- 3	 Kecamatan,	 3	 Sekolah	 dan	 dan	 2	 Puskemas			
menyusun	RKA	serta	1	Puskesmas	menyusun	RBA	
dimana	di	dalamnya	ditambahkan	kegiatan	yang	
berkaitan	 dengan	 peningkatan	 kualitas	 layanan	
kepada	masyarakat	

- 9	unit	layanan	meningkat	kemampuannya	dalam	
pencatatan	dan	pengelolaan	keuangan	

- 83	 ASN	 memiliki	 kemampuan	 menyusun	
perencanaan	berbasis	data	dengan	menggunakan	
aplikasi	SEPAKAT	2.0.		

- Dua	kabupaten	(Pacitan	dan	Pekalongan)	memiliki	
kemampuan	 menyusun	 perencanaan	 berbasis	
data	dengan	menggunakan	aplikasi	SEPAKAT	2.0	

- 7	 Pemerintah	 Provinsi	 (Jawa	 Barat,	 Jawa	 Timur,	
DKI,	Sumsel,	Sulsel,	NTT,	Gorontalo)	mengetahui	
SEPAKAT	2.0	dan	mampu	menggunakannya.		

- 8	 Pemerintah	 Daerah	 (Kota	 Bogor,	 Pekalongan,	
Pacitan,	 Trenggalek,	 Lumajang,	 Bondowoso,	
Pangkep,	Bantaeng)	mengetahui	SEPAKAT	2.0	dan	
mampu	menggunakannya.	

4.	 Contoh-contoh	 perbaikan	 dalam	 kebijakan	 fiskal	 yang	
sesuai	 dengan	 pemberian	 layanan	 lini	 depan	 atau	
implementasi	 UU	 Desa	 yang	 telah	 mendapat	 kontribusi	
dari	KOMPAK	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

6A.	 Contoh-contoh	 perbaikan	 dalam	 sistem	manajemen,	
proses,	dan	prosedur	terkait	dengan	supervisi/pembinaan	
dan	 dukungan	 bagi	 pemerintah	 desa	 dan	 layanan	 lini	
depan	 tertentu	 yang	 telah	 mendapat	 kontribusi	 dari	
KOMPAK	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

6B.	 Jumlah/proporsi	 kabupaten/kota	 sasaran	 dengan	
contoh-contoh	perbaikan	pada	sistem	manajemen,	proses,	
dan	prosedur	 terkait	 supervisi/pembinaan	dan	dukungan	
bagi	 pemerintahan	 desa	 dan	 layanan	 lini	 depan	 tertentu	
yang	telah	mendapat	kontribusi	dari	KOMPAK	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

7.	 Contoh-contoh	 koordinasi,	 pertukaran	 informasi,	 atau	
advokasi	 antara	 kecamatan,	 layanan	 lini	 depan,	 dan	
desa/kelurahan	 yang	 digunakan	 untuk	 meningkatkan	
pemberian	 layanan	 lini	 depan	 atau	 perencanaan	 dan	
penganggaran	desa	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	
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EOFO	2:	Masyarakat	miskin	dan	rentan	mendapat	manfaat	dari	tata	kelola	pemerintah	desa	yang	lebih	baik	

9.	 Persepsi	 masyarakat	 atas	 perubahan	 pada	 tata	 kelola	
pemerintahan	desa	dan	layanan	lini	depan	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

10.	 Contoh-contoh	 perubahan/pergeseran	 dalam	
pengalokasian	 dana	 dalam	 rencana	 pembangunan	 desa	
yang	 mengarah	 pada	 upaya	 dalam	 mengatasi	 isu	
pemberian	layanan	atau	ketimpangan	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

11A.	 Jumlah	 dan	 proporsi	 rencana	 pembangunan	 desa	
yang	 turut	 memasukkan	 pendanaan	 untuk	
penyelenggaraan	dan/atau	akses	pada	layanan	lini	depan,	
atau	yang	mengatasi	ketimpangan	lainnya	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

12.	 Contoh-contoh	 berbagai	 prakarsa	 baru	 di	 bidang	
akuntabilitas	 dan	 transparansi	 yang	 sesuai	 dengan	
perencanaan	 dan	 penganggaran	 pemberian	 layanan	 di	
tingkat	desa		

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

13A.	 Contoh-contoh	 perubahan	 pada	 keterlibatan	 dan	
pengaruh	 masyarakat	 dalam	 proses	 perencanaan	 dan	
penganggaran	di	desa	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

13B.	 Jumlah/proporsi	 desa	 di	 daerah	 sasaran,	 dengan	
contoh-contoh	 perubahan	 pada	 keterlibatan	 masyarakat	
dalam	proses	perencanaan	dan	penganggaran	desa	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

14.	 Contoh-contoh	 prakarsa	 untuk	 meningkatkan	
keterwakilan	 dalam	 struktur	 tata	 kelola	 pemerintahan	
desa	di	kecamatan/kelurahan/desa	sasaran	

Tidak	relevan	dengan	intervensi	yang	dilakukan	Penabulu.	

	

3.3 Analisis	Perubahan	
Component	A.	 Provision	of	 Cascade	 Training	of	 Public	 Finance	Management	 for	 Kecamatan	and	 Frontline	
Service	at	Sub-district	Level	

Pemerintah	 Indonesia	 melalui	 Kementerian	 Keuangan	 selama	 ini	 melakukan	 upaya	 peningkatana	 kapasitas	
pengelolaan	 keuangan	 daerah	 secara	massive.	 Akan	 tetapi,	 upaya	 tersebut	 belum	menyentuh	 kepada	 unit	
layanan.	Padahal,	penggunaan	anggaran	di	daerah	justru	ada	di	level	unit	layanan.	Sebagai	contoh	adalah	dana	
BOS	dan	dana	BOK	yang	penggunanya	adalah	Sekolah	dan	Puskesmas.	Melalui	dukungan	KOMPAK,	Kementerian	
melalui	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah-DJPK,	menyelenggarakan	Bimbingan	Teknis	pengelolaan	keuangan	bagi	
unit	 layanan.	 Instrumen	 yang	 digunakan	 adalah	 enam	 modul	 lengkap	 dengan	 perangkatnya	 (bahan	 ajar,	
panduan	pengajaran,	bahan	paparan	dan	 juga	portable	applikasi).	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	meyakini	
bahwa	peningkatan	kualitas	pengelolaan	keuangan	unit	layanan	akan	berkontribusi	terhadap	kesehatan	fiscal	
daerah.		
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Instrumen	peningkatan	kapasitas	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	 layanan	telah	diajarkan	oleh	Subdit	Bimtek	
kepada	47	orang	yang	terdiri	dari	39	ASN	dari	2	Pemerintah	Provinsi	dan	10	pemerintah	Kabupaten	di	Papua	dan	
Papua	Barat,	5	orang	dari	Universitas	dan	13	orang	dari	organisasi	masyarakat	sipil	melalui	kegiatan	Training	of	
Trainer	 di	 Papua	 dan	 Papua	 Barat.	 Peserta	 adalah	 widyaiswara,	 pengajar	 dan	 pengelola	 keuangan	 dari	
Dinas/Badan	yang	berkomitmen	untuk	menjadi	trainer	dan	mengupayakan	pelembagaan	program	peningkatan	
kapasitas	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	layanan.	Instrumen	yang	akan	digunakan	adalah	bahan	ajar,	panduan	
pengajaran,	bahan	paparan.		

Pencapaian	 lain	 dari	 program	 ini	 adalah	 bimbingan	 teknis	 kepada	 9	 unit	 layanan	 di	 Kabupaten	 Pacitan	 dan	
Kabupaten	Pekalongan.	Hasilnya	adalah	2	Kecamatan	dan	3	Puskemas	mengembangkan	SOP	terkait	pelayanan	
kepada	 masyarakat	 dan	 pengelolaan	 keuangan.	 2	 UPTD	 Puskemas	 mengadopsi	 penggunaan	 tools	 Catatan	
Transaksi	Harian	(CTH)	untuk	melakukan	pencatatan	transaksi	keuangan.	CTH	merupakan	pengembangan	dari	
Buku	Kas	dan	Buku	Bank,	yang	disusun	dalam	bentuk	tabelaris.	CTH	mewajibkan	pencatatan	transaksi	keuangan	
kas	dan	bank	secara	harian;	sehingga	dari	input	harian	tersebut	dapat	dihasilkan	informasi	keuangan	yang	akurat	
secara	just-in-time	dan	tepat	waktu.	CTH	mampu	menjadi	dasar	terbangunnya	informasi	keuangan	berupa:	LPPD	
(Laporan	Penerimaan	dan	Pengeluaran	Dana),	LSD	(Laporan	Status	Dana)	dan	LSA	(Laporan	Status	Anggaran).	
Hasil	 lainnya	adalah	dua	sekolah	mulai	melakukan	menyusun	RKA	berbasis	data	dan	RKA	multi	sumber	dana	
serta	mampu	menyusun	proposal	permohonan	bantuan	untuk	mengupayakan	sumber	pendanaan	lain.		

Metode	 bimbingan	 teknis	 dengan	 melakukan	 pendampingan	 atau	 one	 on	 one	 coaching	 kepada	 pengelola	
keuangan	di	unit	layanan	dirasa	sangat	tepat	dan	memudahkan	staff	dalam	memahami	pekerjaan	yang	mereka	
lakukan.	Staff	menjadi	lebih	paham	dan	terampil	dalam	mengelola	keuangan.	Metode	ini	perlu	diusulkan	kepada	
pemerintah	daerah	untuk	dilanjutkan	dan	direplikasi	di	unit	layanan	yang	lain.	

Component	B.	Provision	of	Training	and	Technical	Assistance	on	Pro-Poor	Planning,	Budgeting,	Monitoring	
and	Evaluation	at	District	Level.	

Dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir	 terutama	 sejak	 tahun	 2015,	 cukup	 banyak	 kabupaten/kota	 yang	 telah	
melakukan	 peningkatan	 kualitas	 perencanaan	 dan	 penganggaran	 pembangunan	 daerah	 yang	 berpihak	 pada	
orang	miskin	 (pro-poor	planning	and	budgeting)	berdasarkan	Basis	Data	Terpadu	 (BDT)	yang	sudah	memiliki	
format	by	name	by	address.	Beberapa	langkah	perbaikan	yang	telah	dilakukan	antara	lain:	memperluas	ruang	
partisipasi	 dan	 keterlibatan	 para	 pihak	 dalam	 Tim	 Koordinasi	 Penanggulangan	 Kemiskinan	 Daerah	 (TKPKD)	
Kabupaten,	 kontekstualisasi	 aspek/kriteria	 dan	 indikator	 kemiskinan	 daerah,	 pemetaan	 sasaran	 penerima	
manfaat	 secara	 spasial	 dan	 geotagging	 berdasarkan	 BDT,	 analisa	 faktor	 penyebab	 kemiskinan/kerentanan,	
penyusunan	skala	prioritas	program/bantuan	dan	identifikasi	dinas	sektoral	atau	Organisasi	Perangkat	Daerah	
(OPD)	terkait.		Hingga	kini,	segala	langkah	peningkatan	kualitas	perencanaan	dan	penganggaran	pembangunan	
yang	 berpihak	 pada	 orang	 miskin	 pada	 tingkat	 kabupaten	 tersebut	 belum	 cukup	 berhasil	 mengakselerasi	
penurunan	tingkat	kemiskinan	daerah	secara	signifikan.	

SEPAKAT	 2.0	 menjadi	 Tools	 yang	 menjembatani	 Analisis	 data	 kemiskinan	Makro	 dan	Mikro	 dengan	 proses	
perencanaan	dan	penganggaran	pembangunan	daerahagara	anggaran	didistribusikan	berbasis	masalah	 yang	
dihadapi	masyarakat.	Satu	masalah	bisa	diatasi	secara	bersama-sama	oleh	OPD	lintas	Urusan	dan	Kewenangan.		

SEPAKAT	2.0	berupaya	mengurai	basis	perencanaan	yang	saat	ini	masih	banyak	berlandaskan	pada	urusan	dan	
kewenangan	masing-masing	OPD.	Karena	seringkali	ditemui	basis	data	sebagai	evidence	persoalan	tidak	menjadi	
input	atas	perencanaan.	Wilayah	sasaran	kegiatan	juga	belum	menjadi	prioritas	deskripsi	dalam	perencanaan.	
Sehingga,	seringkali	ditemui,	sebuah	rumusan	kegiatan,	wilayah	atau	area	sasaran	nya	tidak	bisa	dilihat	secara	
jelas.	Di	sisi	 lain,	rumusan	target	kinerja	pada	formulasi	kegiatan	OPD	belum	mencerminkan	arah	atau	target	
penyelesaian	masalah	yang	di	hadapi	pada	sektor	tertentu	(yang	didasarkan	pada	basis	data	yang	tersedia).			

Hasil	Proyek	 ini	 juga	mengubah	proses	perencanaan	dan	penganggaran	pembangunan	kabupaten	yang	biasa	
dilakukan	dengan	tidak	melihat	secara	sungguh-sungguh	peningkatan	kualitas	proses	pemantauan	dan	evaluasi	
pada	 pelaksanaan	 pembangunan	 itu	 sendiri.	 Mekanisme	 yang	 saat	 ini	 tersedia	 hanya	 mampu	 memenuhi	
kebutuhan	minimal	pemantauan	dan	evaluasi	bagi	rencana	dan	anggaran	pembangunan	yang	berbasis	fungsi	



	

	 	

	 FINAL	REPORT	YAYASAN	PENABULU	 19	

dan	bersifat	eksklusif.	SEPAKAT	2.0	mulai	mengembangkan	instrumen	pemantauan	dan	evaluasi	yang	mampu	
menghasilkan	 umpan	 balik	 efektif	 bagi	 proses	 perencanaan	 dan	 penganggaran	 pembangunan	 periode	
berikutnya	yang	berbasis	data.	

3.4 Praktik	Baik	yang	Muncul/Berkembang	

Uraian	 Praktik	Baik	1	 Praktik	Baik	2	 Praktik	Baik	3	

Topik:		 Peningkatan	 kapasitas	
pengelolaan	keuangan	bagi	
unit	layanan	

Bimtek	 Pengelolaan	
Keuangan	bagi	unit	layanan	

Perbaikan	 kualitas	 RKA	
dengan	 evidence	 based	
planning	

Tingkat	Kepentingan:	
Bagaimana	topik/praktik	ini	
dapat	berkontribusi	pada	
pembangunan	di	
Indonesia?	Seperti	apa	
keterhubungan	antara	
topik	ini	dengan	kisah	besar	
yang	mendapat	kontribusi	
dari	program	Anda?	

• Komitmen	 Pemerintah	
(Pusat	 dan	 Daerah)	
dalam	 peningkatan	
kapasitas	 pengelolaan	
keuangan	 bagi	 unit	
layanan	masih	lemah	

• Kualitas	 pengelolaan	
keuangan	 unit	 layanan	
menentukan	 kualitas	
pelayanan	 kepada	
masyarakat	 dan	 juga	
menentukan	 kualitas	
kesehatan	 fiscal	
keuangan	 pemerintah	
daerah.		

• Jumlah	 dana	 yang	
dikelola	 unit	 layanan	
sangat	 besar	 namun	
karena	 jumlah	 unit	
layanan	 yang	 banyak,	
peningkatan	 kapasitas	
khusus	 untuk	
pengelolaan	 keuangan	
bagi	 unit	 layanan	masih	
minim	

• Belum	ada	lembaga	yang	
berkomitmen	
melakukan	 peningkaan	
kapasitas	 manajemen	
keuangan	 bagi	 unit	
layanan.	

• Materi	 peningkatan	
kapasitas	 manajemen	
keuangan	 bagi	 unit	
layanan	 belum	 dapat	
diakses	secara	luas.	

• Kualitas	 pengelolaan	
keuangan	 unit	 layanan	
berkontribusi	 terhadap	
perbaikan	 pelayanan	
kepada	masyarakat	

• Program	 dan	 pelayanan	
kurang	 berjalan	 optimal	
karena	 masih	 lemahnya	
proses	penyusunan	RKA	

• Unit	 layanan	 lemah	
dalam	 melakukan	
analisis	 data	 dan	 bukti	
untuk	 mendukung	
perencanaan	

• Unit	 layanan	 hanya	
membuat	 perencanaan	
dari	 sumber	 dana	 yang	
sudah	 pasti	 dan	 tidak	
mengupayakan	 sumber	
dana	lain	

	

Capaian	Hasil	(Outcomes):	
Apa	saja	capaian	hasil	
(outcome)	yang	diperoleh	
dari	topik/praktik	Anda	
bagi	masyarakat?	Bagi	
pemerintah?	

47	orang	yang	terdiri	dari	
39	ASN	dari	2	Pemerintah	
Provinsi	dan	10	pemerintah	
Kabupaten	di	Papua	dan	
Papua	Barat,	5	orang	dari	
Universitas	dan	13	orang	
dari	organisasi	masyarakat	
sipil	terlatih	sebagai	trainer	
dan	berkomitmen	untuk	
menjadi	pelatih	

9	 Unit	 layanan	
mendapatkan	 bimtek	
pengelolaan	 keuangan	 dan	
akan	 melanjutkan	 hasil	
bimtek	 untuk	 pengelolaan	
keuangan	

• 9	unit	layanan	menyusun	
RKA	berbasis	 bukti	 yang	
di	 dalamnya	 terdapat	
penambahan	 kegiatan	
untuk	perbaikan	layanan	

• 2	 Sekolah	 mampu	
membuat	 analisis	 peta	
kebutuhan	 sekolah	 dan	
menyusun	 proposal	
pengajuan	 dana	 untuk	
memenuhi	 kebutuhan	
tersebut	
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Model:	Apakah	ada	model	
untuk	topik/praktik	ini?	

• Cascade	training	
• Pelembagaan	program	
peningkatan	kapasitas	di	
pemerintah	daerah	

• Bimbingan	Teknis	
• Pelembagaan	hasil	
bimtek	

	

• Bimbingan	Teknis	
• Pelembagaan	dan	
komitmen	pimpinan	

	

Monitoring/Pemantauan:	
Indikator	atau	tonggak	
capaian	(milestones)	apa	
yang	hendaknya	digunakan	
untuk	topik/praktik	ini?	

• Peningkatan	
pengetahuan	dan	
keterampilan	

• Rencana	 peningkatan	
kapasitas	 pengelolaan	
keuangan	 bagi	 unit	
layanan	

• Perbaikan	 kebijakan,	
prosedur	dan	tata	kelola	

	

• Perbaikan	 kebijakan,	
prosedur	dan	tata	kelola	

	

Sumber	 Daya:	 Seperti	 apa	
anggaran	 yang	 diperlukan	
dan	dari	mana	asalnya?	
Siapa	pelaku	utamanya?	
Seperti	 apa	 perkiraan	
jangka	waktunya?	

• APBD	untuk	pembiayaan	
pelatihan	 di	
BPSDM/Badiklat	

• Widyaiswara	
• Dianggarkan	 setiap	
tahun	

• APBD	untuk	pembiayaan	
BImtek	oleh	Dinas	terkait	

• Staff	Bagian	Keuangan	
• Dianggarkan	 setiap	
tahun	

• APBD	untuk	pembiayaan	
BImtek	oleh	Dinas	terkait	

• Staff	Bagian	Keuangan	
• Dianggarkan	 setiap	
tahun	

	

3.5 Ringkasan	Cerita	Perubahan	
Cerita	 perubahan	 yang	 disampaikan	 oleh	 Penabulu	 dalam	 laporan	 ini	 masih	 terbatas	 pada	 perubahan	
pengetahuan	dan	keterampilan	dan	belum	mencakup	perubahan	 tindakan/perilaku	 yang	 terorganisir	 di	 unit	
layanan.	 Hal	 tersebut	 terjadi	 karena;	 durasi	 pelaksanaan	 proyek	 hanya	 enam	 bulan	 dan	 titik	 berat	 fokus	
pelaksanaan	proyek	masih	di	level	nasional	atau	belum	sepenuhnya	dilakukan	di	tingkat	sub	nasional.		
	
Component	A.	 Provision	of	 Cascade	 Training	of	 Public	 Finance	Management	 for	 Kecamatan	and	 Frontline	
Service	at	Sub-district	Level	

o Pemerintah	 Indonesia	 melalui	 Kementerian	 Keuangan	 belum	 melihat	 peningkatan	 kapasitas	
pengelolaan	keuangan	daerah	bagi	unit	layanan	sebagai	bagian	penting.	Padahal,	penggunaan	anggaran	
di	 daerah	 dengan	 nominal	 “besar”	 terjadi	 di	 level	 unit	 layanan.	 Dengan	 dukungan	 KOMPAK,	
Kementerian	Keuangan	melalui	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah-DJPK,	menyelenggarakan	Bimbingan	
Teknis	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	layanan.	Instrumen	yang	digunakan	adalah	enam	modul	lengkap	
dengan	perangkatnya	(bahan	ajar,	panduan	pengajaran,	bahan	paparan	dan	 juga	portable	applikasi).	
HInga	saat	ini	setidaknya	sudah	terlatih	lebih	dari	101	ASN	pengelola	keuangan	unit	layanan.	Subdit	juga	
telah	menghasilkan	47	pelatih	di	Papua	dan	Papua	Barat	dari	kegiatan	TOT.	Desky	Wijaya,	Kepala	Subdit	
Bimbingan	Teknis	Keuangan	Daerah	meyakini	bahwa	peningkatan	kualitas	pengelolaan	keuangan	unit	
layanan	akan	berkontribusi	terhadap	kesehatan	fiskal	daerah	(disampaikan	pada	saat	Penutupan	TOT	
PFM	bagi	Unit	Layanan	di	Jayapura,	1	Maret	2018).	Berdasarkan	keyakinan	ini,	Subdit	Bimtek	Keuangan	
Daerah	berkomitmen	memberikan	akses	kepada	Penabulu	dan	KOMPAK	untuk	mengintegrasikan	menu	
website	e-learning	manajemen	keuangan	bagi	unit	layanan	ke	dalam	website	e-learning	Subdit	Bimtek	
Keuangan	Daerah.	 	Website	 tersebut	memuat	Modul,	Panduan	dan	 juga	Portable	Aplikasi	untuk	alat	
bantu	manajemen	keuangan	unit	layanan.		

o UPT	Puskesmas	Tulakan	dan	UPT	Puskesmas	Tegalombo	serta	BLUD	Puskesmas	Petungkriyono	 telah	
mengelola	 keuangan	 dengan	 proses,	 langkah,	 peraturan	 dan	 standar	 yang	 telah	 ditetapkan	 oleh	
pemerintah	pusat	maupun	daerah.	Akan	tetapi	hal	tersebut	dilakukan	berdasarkan	common	sense	yang	
kemudian	terjadi	defiasi	dalam	memahami	ketika	staff	berganti.	Puskesmas	menyadari	bahwa	perlu	ada	
SOP	 sebagai	 pedoman	 bersama	 dalam	 bentuk	 tertulis	 bagi	 UPT	 Puskesmas.	 PFM	 Mentor	 melalui	
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serangkaian	pertemuan	dan	diskusi	yang	melibatkan	Kepala	Puskesmas,	Kepala	Tata	Usaha	serta	semua	
bendahara	 dan	 pengelola	 keuangan,	 memfasilitasi	 penyusunan	 SOP	 Pengelolaan	 Keuangan	 untuk	
Puskesmas.	Dari	proses	diskusi	 ini,	mentor	merumuskan	rancangan	SOP.	Hingga	berakhirnya	proyek,	
status	SOP	di	ketiga	Puskesmas	masih	berupa	draft	yang	belum	disahkan	oleh	Kepala	Puskesmas	sebagai	
dokumen	 resmi.	Akan	 tetapi,	meskipun	belum	disahkan,	 bendahara	dan	pengelola	 keuangan	di	 unit	
layanan	 tersebut	 telah	 memanfaatkan	 Rancangan	 SOP	 tersebut	 sebagai	 acuan	 dalam	 pengelolaan	
keuangan.	Perubahan	sikap	ini	terbangun	karena	adanya	komitmen	dari	pimpinan	unit	dan	juga	staff	
pelaksana	di	tiga	unit	layanan	yang	didampingi.			

o Puskesmas	 Tulakan	 dan	 Tegalombo	mengelola	 keuangan	 dengan	 pencatatan	manual	 menggunakan	
kertas	(form,	kwitansi,	dll).	Puskesmas	menyadari	bahwa	pola	tersebut	kurang	efisien	karena	dokumen	
tidak	 terkelola	dengan	baik	 sehingga	 sering	 terjadi	dokumen	hilang	 serta	 karena	 form	ditulis	 tangan	
sering	 tulisan	 tidak	 bisa	 dibaca	 oleh	 orang	 lain.	 PFM	 Mentor	 membantu	 Puskesmas	 untuk	
mengembangkan	sistem	pengelolaan	keuangan	dengan	CTH	yang	mengubah	transaksi	berbasis	kertas	
menjadi	digital.	Pengembangan	CTH	dilakukan	dengan	melalui	serangkaian	diskusi	dan	observasi	atas	
form-form	yang	digunakan.	Mentor	PFM	mengembangkan	CTH—dari	template	umum	yang	dimliki	oleh	
Penabulu—berdasarkan	hasil	 diskusi	 dan	observasi.	 CTH	yang	dikembangkan	 kemudian	diujicobakan	
melalui	pelatihan	internal.	Tahap	berikutnya	adalah	pendampingan	satu	persatu	kepada	bendahara	dan	
pengelola	keuangan	dalam	menggunakan	CTH	sebagai	alat	pencatatan	transaksi	keuangan.	CTH	yang	
digunakan	Puskesmas	bisa	menghasilkan	nformasi	keuangan	berupa:	LPPD	(Laporan	Penerimaan	dan	
Pengeluaran	 Dana),	 LSD	 (Laporan	 Status	 Dana)	 dan	 LSA	 (Laporan	 Status	 Anggaran).	 Dengan	
digunakannya	 CTH,	 pengelolaan	 pencatatan	 keuangan	 Puskesmas	 Tulakan	 yang	 sebelumnya	 parsial	
berdasarkan	sumber	dana	(misal	laporan	keuangan	Bantuan	Operasional	Kesehatan,	Laporan	Keuangan	
Jaminan	 Kesehatan	 Nasional	 dll),	 menjadi	 laporan	 keuangan	 terpadu,	 dimana	 laporan	 ini	 sudah	
merupakan	kompilasi	semua	sumber	dana	puskesmas.	

o SD	Losari	1	dan	SD	Tegalombo	2	sebagai	UPT	Dinas	Pendidikan	hanya	mendapatkan	pendanaan	dari	
Dana	Bantuan	Operasional	Sekolah	(BOS).		Namun,	jumlah	dana	yang	diterima	oleh	Sekolah	dari	BOS	
belum	 cukup	 untuk	 membiayai	 semua	 kebutuhan	 sekolah.	 Hal	 ini	 terjadi	 karena	 SD	 Losari	 dan	 SD	
Tegalombo	 selama	 ini	 hanya	 menyusun	 RKA	 Sekolah	 dari	 satu	 sumber	 dana	 saja	 yaitu	 dana	 BOS.	
Padahal,	ada	kegiatan	dan	hal	lain	yang	dibutuhkan	oleh	sekolah	dan	bisa	diupayakan	dengan	sumber	
pendanaan	 yang	 lain.	 SD	 Losari	 1	 dan	 SD	 Tegalombo	 2	 selama	 ini	 “pasrah”	 untuk	 “mencukupi”	
pembiayaan	sekolah	hanya	dengan	dana	BOS.	Untuk	menjembatani,	PFM	Mentor	melakukan	beberapa	
kali	 pertemuan	 dengan	 piihak	 sekolah.	 Hal	 pertama	 yang	 dilakukan	 adalah	 berdiskusi	 dengan	 pihak	
sekolah	 untuk	mengidentifikasi	 kebutuhan	 yang	 tidak	 bisa	 didanai	 oleh	 Dana	 BOS	 serta	 biaya	 yang	
dibutuhan	untuk	mendanai	kebutuhan	tersebut.	Kebutuhan	tersebut	diantaranya;	pembangunan	atau	
pemeliharaan	 gedung	 skala	 besar,	 pengadaan	 alat-alat	 penunjang	 untuk	 mengakomodir	 kebutuhan	
siswa	 penyandang	 disabilitas.	 Pendampingan	 berikutnya	 adalah	 bersama	 dengan	 pihak	 sekolah,	
menyusun	 RKA	 Sekolah	 berbasis	 kebutuhan	 dengan	 memasukkan	 hasil	 identifikasi	 dan	 estimasi	
anggaran.	 PFM	Mentor	meyakinkan	 kepada	 pihak	 sekolah	 bahwa	 berdasarkan	 Permendiknas	No	 44	
Tahun	2016,	ada	peluang	untuk	mendapatkan	bantuan	dari	masyarakat	dan	lembaga	lain.	PFM	Mentor	
kemudian	melakukan	pendampingan	kepada	Sekolah	untuk	penyusunan	proposal	permohonan	bantuan	
yang	bisa	diajukan	kepada	pihak-pihak	terkait	seperti	perusahaan	swasta,	BUMN,	BUMD,	Tokoh	maupun	
kepada	 instansi	pemerintah.	Saat	pendampingan	berakhir,	Proposal	belum	mendapatkan	pendanaan	
namun	 sudah	 terjadi	 perubahan	 perilaku	 untuk	 mencari	 sumber	 pendanaan	 lain	 guna	 menjawab	
kebutuhan	sekolah.		

o Di	 Kecamatan	 Tulakan,	 Kecamatan	 Tegalombo	 dan	 Kecamatan	 Petungkriyono	 terjadi	 perubahan	
khususnya	 dalam	 proses	 perencanaan	 dan	 penganggaran.	 RKA	 yang	 disusun	 Kecamatan	 selama	 ini	
cenderung	disusun	dengan	pendekatan	teknokratik	dan	direktif	dari	Sekda	cq	Biro	Tata	Pemerintahan.		
Di	Kabupaten	Pacitan,	melalui	penguatan	kapasitas	Kecamatan	bersama	Tim	KOMPAK	yang	lain,	Yayasan	
Penabulu	 memfasilitasi	 penyusunan	 unit	 pembiayaan	 (costing)	 untuk	 mengakomodir	 pelimpahan	
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kewenangan	 Bupati	 kepada	 Camat.	 Hal	 ini	 membantu	 Biro	 Tata	 Pemerintahan	 dalam	 penyusunan	
pengajuan	 Pagu	 Indikatif	 Kegiatan	 di	 Kecamatan	 untuk	 Anggaran	 Pendapatan	 dan	 Belanja	 Daerah	
(APBD)	tahun	2019.	Selain	itu,	PFM	Mentor	bersama	staff	kecamatan	melakukan	identifikasi	kegiatan	
dan	 kebutuhan	 kecamatan	untuk	 tahun	 anggaran	2019	 yang	 timbul	 akibat	 pelimpahan	 kewenangan	
bupati	kepada	camat.	Hasil	 identifikasi	kegiatan	tersebut	kemudian	diimasukkan	ke	dalam	RKA	untuk	
tahun	 anggaran	 2019.	 Proses	 input	 kebutuhan	 RKA	 menjadi	 mudah	 karena	 staff	 kecamatan	
mempraktekkan	penyusunan	RKA	kecamatan	yang	pernah	dilatihkan	oleh	Penabulu	di	Malang	pada	Mei	
2017.	Di	Kecamatan	Petungkriyono,	kendala	yang	dialami	adalah	kurangnya	pemahaman	kepala	seksi	
dan	staff	sebagai	pelaksana	kegiatan	dalam	melaporkan	penggunaan	dana	kegiatan.	Penggunaan	dana	
kegiatan	seringkali	dilaporkan	terpaut	waktu	yang	jauh	dari	pelaksanaan	kegiatan	(molor).	Akibatnya,	
kegiatan	lain	yang	akan	dilaksanaka	tidak	bisa	dilakukan	karena	ada	tunggakan	laporan.		PFM	Mentor	
bersama	 dengan	 Camat	 dalam	 beberapa	 diskusi	 dengan	 staff	 kecamatan	 memberikan	 pemahaman	
tentang	pentingnya	laporan	penggunaan	dana	kegiatan	yang	tepat	waktu.	Di	Kecamatan	Petungkriyono,	
RKA	 sebelumnya	 disusun	 hanya	 oleh	 Kecamatan	 itu	 sendiri.	 Padahal,	 berdasarkan	 pelimpahan	
kewenangan	Bupati	 kepada	Camat,	 Kecamatan	 juga	memiliki	 peran	 untuk	mengkoordinir	 pelayanan	
kepada	masyarakat	 di	 wilayahnya.	 PFM	Mentor	mendorong	 Kecamatan,	 BLUD	 Puskesmas	 dan	 juga	
Sekolah	 yang	 didampingi	 untuk	 berkoordinasi	 dalam	 penyusunan	 RKA.	 Hasilnya	 adalah	 Kecamatan	
memasukkan	 kegiatan	 terkait	 pelayanan	 kepada	 masyarakat	 yang	 dibutuhkan	 namun	 belum	
dianggarkan	 oleh	 unit	 layanan.	 Sebagai	 contoh	 adalah	 Kecamatan	 menganggarkan	 Pertemuan	
Sosialisasi	 Kesehatan	 Ibu	 dan	 Anak	 (KIA)	 karena	 BLUD	 Puskemas	 hanya	 memiliki	 anggaran	 untuk	
pembuatan	 Kartu	 Menuju	 Sehat	 (KMS)	 dan	 memberikan	 pelayanan	 KIA.	 Dalam	 diskusi	 evaluasi	
pendampingan,	Poerwaningsih		selaku	Kepala	Sub	Bagian	Perencanaan	dan	Program	menyatakan	dari	
pendampingan	yang	dilakukan,	Staff	Kecamatan	merasa	menjadi	lebih	paham	dalam	menyusun	RKA	dan	
termotivasi	 untuk	mengimplementasikan	 rencana	 kerja	 tersebut.	 Pendampingan	 dalam	manajemen	
keuangan	 di	 Petungkriyono	 memiliki	 tantangan	 karena	 bendahara	 dan	 staff	 keuangan	 belum	
mendapatkan	pelatihan	oleh	Penabulu.	Hal	yang	dilakukan	PFM	Mentor	adalah	mendampingi	sekaligus	
melatih	 bendahara	 dan	 staff	 keuangan.	 Roni	 selaku	 Bendahara	 Kecamatan	 dalam	 diskusi	 evaluasi	
menyatakan	 dari	 pendampingan	 menjadi	 lebih	 paham	 dan	 terampil	 dalam	 melakukan	 pencatatan	
keuangan.	Dalam	peningkatan	kapasitas	di	Kecmaatan	Petungkriyono,	Penabulu	berkolaborasi	dengan	
Tim	Penguatan	Kecamatan	KOMPAK	melalui	pelatihan	dan	penguatan	omah	konsultasi	keuangan	desa.	
Baik	di	Kecamatan	Tulakan	dan	Tegalombo	(Kab.	Pacitan)	maupun	di	Kecamatan	Petungkriyono	(Kab.	
Pekalongan),	RKA	kecamatan	juga	sudah	memuat	kegiatan	untuk	merealisasikan	pelimpahan	sebagian	
kewenangan	 bupati	 kepada	 camat.	 Berbeda	 dengan	 Kecamatan	 Petungkriyono	 yang	 sudah	
mengimplementasikan	 pelimpahan	 kewenangan	 dan	 mengelola	 tambahan	 dana	 yang	 bertambah	
hingga	mencapai	 1	miliar	 rupiah,	 Kecamatan	 di	 Pacitan	memiliki	 tantangan	 yang	 lebih	 berat	 karena	
masih	dalam	tahap	awal	dalam	implementasi	pelimpahan.		

Component	B.	Provision	of	Training	and	Technical	Assistance	on	Pro-Poor	Planning,	Budgeting,	Monitoring	
and	Evaluation	at	District	Level.	

o Permasalahan	 yang	 dialami	 oleh	 Pemerintah	 Kabupaten	 Pacitan	 dan	 Kabupaten	 Bantaeng—seperti	
halnya	 kabupaten	 lain—adalah	 ketersediaan	 data	 yang	 valid	 untuk	 penyusunan	 program	
penanggulangan	 kemiskinan.	 Di	 sisi	 lain,	 pemerintah	 Kabupaten	 juga	 memiliki	 kemampuan	 yang	
terbatas	dalam	melakukan	analisis	kemiskinan	yang	kemudian	berimbas	kepada	kualitas	perencanaan	
program.	Melalui	dukungan	KOMPAK,	Yayasan	Penabulu	melakukan	pendampingan	kepada	Bappeda	
dan	 Tim	 Koordinasi	 Penanggulangan	 Kemiskinan	 Daerah	 (TKPKD).	 Di	 Kabupaten	 Pacitan	 bersama	
dengan	Tim	KOMPAK	Jawa	TImur,	Penabulu	melakukan	pendampingan	yang	fokus	kepada	pemantauan	
dan	 evaluasi	 program	 penanggulangan	 kemiskinan	 yang	 dikemas	 dalam	 program	 bernama	Grindulu	
Mapan	(Gerakan	Terpadu	Menyejahterakan	Masyarakat	Pacitan).	Hasilnya	adalah	Kabupaten	Pacitan	
bisa	melihat	 intervensi	 yang	paling	 efektif	 dalam	mengurangi	 angka	 kemiskinan.	Dari	 hasil	 tersebut,	
pemerintah	 Pacitan	 mampu	 menyusun	 prioritas	 program.	 Pendampingan	 di	 Kabupaten	 Bantaeng	
dilakukan	dalam	upaya	untuk	 integrasi	data	dan	analisis	data	untuk	memetakan	kondisi	 kemiskinan,	
menganalisa	faktor	penyebab	kemiskinan.	Hasil	dari	pemetaan	dan	analisa	faktor,	kemudian	dijadikan	
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acuan	 dalam	 menyusun	 program	 prioritas.	 Kabupaten	 Pacitan	 dan	 Bantaeng,	 menggunakan	 hasil	
pemantauan	dan	evaluasi	program	penanggulangan	kemiskinan	yang	sudah	dilakukan	untuk	menyusun	
program	penanggulangan	kemiskinan	tahun	berikutnya.		Salah	satu	alat	yang	digunakan	oleh	Bappeda	
Pacitan	dan	Bappeda	Bantaeng	dalam	menyusun	program	penanggulangan	kemiskinan	dan	memastikan	
prioritas	 program	 teranggarkan	 adalah	 Aplikasi	 SEPAKAT	 dimana	 pada	 saat	 yang	 bersamaan	 kedua	
kabupaten	 ini	 menjadi	 daerah	 ujicoba	 pengembangan	 sistem	 tersebut.	Melalui	 pendampingan	 dan	
pelatihan	 SEPAKAT,	 kedua	 kabupaten	 tersebut	 mampu	 mengembangkan	 program	 penanggulangan	
kemiskinan	berbasis	 data	dan	 sekaligus	 pemantauan	dan	evaluasi	 untuk	memastikan	dan	mengukur	
keberhasilan	program.	

	

3.6 Gender	dan	Inklusi	Sosial	
Pelaksanaan	program	yang	dijalankan	oleh	Penabulu	untuk	kegiatan	utama	2a	dan	2b	sudah	mengarusutamakan	
kesetaraan	gender	dan	 inklusi	social.	Hal	 ini	ditunjukkan	oleh	pengintegrasian	materi	kesetaraan	gender	dan	
inklusi	 sosial	 pada	 modul-modul	 pengelolaan	 keuangan	 untuk	 unit	 layanan	 untuk	 komponen	 2a	 serta	
ditambahkannya	data	disabilitas	pada	database	SEPAKAT	untuk	komponen	2c.	Pada	kegiatan	pendampingan	
yang	dilakukan	di	kegiatan	utama	2a	dan	2b,	keterwakilan	kelompok	perempuan	dan	aspek	inklusif	juga	menjadi	
bahan	 observasi	 dari	 proses	 pendampingan	 yang	 dilakukan	 oleh	 fasilitator	 pendamping	 lapangan.	 Hal	 ini	
ditunjukkan	melalui	pencatatan	keterwakilan	perempuan	pada	setiap	kegiatan	yang	difasilitasi	oleh	Penabulu.		

Dari	data	rekapitulasi	peserta	kegiatan	yang	dilaksanakan	oleh	Penabulu,	total	peserta	mencapai		433	 orang	
terdiri	 dari	 281	 laki-laki	 (65%)	 dan	 152	 perempuan	 (35%).	 Komposisi	 keterwakilan	 perempuan	 dalam	 tiap	
kegiatan	yang	dilaksanakan	oleh	Penabulu	merupakan	representasi	dari	komposisi	stakeholder	yang	mewakili	
institusi	yang	terlibat	dalam	pencapaian	target	program.	Secara	keseluruhan	proses	interaksi	yang	terjadi	dalam	
kegiatan	 berlangsung	 dinamis	 tanpa	melihat	 perbedaan	 gender.	 Peserta	 perempuan	 yang	 hadir	 dalam	 tiap	
kegiatan	terlibat	secara	aktif	dalam	jalannya	diskusi	termasuk	memberikan	informasi	penting	dan	pendapat	dari	
tema	bahasan	yang	difasilitasi	oleh	tim	Penabulu.	

Berikut	ini	diuraikan	gambaran	proses	pencapaian	GESI	dalam	interaksi	program	yang	dijalankan	oleh	Penabulu	
sebagaimana	terlihat	dalam	daftar	periksa	GESI:	

	

Proyek	
Deskripsi	Proses	Program	Penabulu	

1. Apakah	 analisis	 dan	 kerangka	 konseptual	 	 dari	
masalah/isu	yang	dirumuskan	sudah	mencakup	berbagai	
dimensi	gender	dan	inklusi	sosial	?	(misalnya	pengalaman	
yang	 berbeda	 bagi	 perempuan,	 laki-laki	 dan	 kelompok	
rentan	 yang	 terpinggirkan	 dalam	 partisipasi,	 akses,	
kontrol	dan	manfaat	{YA	}		
Ini	 termasuk	 analisis	 terhadap	 rancangan	 awal	 serta	
analisis	 pada	 pemantauan,	 pembelajaran	 dan	 evaluasi	
dalam	seluruh	siklus	proyek.	

	
	
	
	
Komponen	A	telah	mengidentifikasi	tahapan	dan	
formulir	 GESI	 dalam	 proses	 perencanaan	 dan	
penganggaran	 untuk	 pengelolaan	 keuangan	
daerah	untuk	UPTD	Puskesmas,	UPTD	 Sekolah,	
dan	 Kecamatan.	 	 Adapun	 untuk	 Komponen	 B	
aspek	gender	dan	inklusi	sosial	menjadi	rumusan	
indikator	 yang	 diintegrasikan	 ke	 dalam	
pengembangan	aplikasi	SEPAKAT.	
		

2. a)	Apakah	kerangka	acuan	kegiatan	payung	berisi	strategi	
yang	mempromosikan	 perubahan	 pada	 tingkat	 individu	
terkait	kesetaraan	gender	dan/atau	inklusi	sosial?	{	YA	}	

b)	Apakah	kerangka	acuan	kegiatan	payung	berisi	strategi	
yang	 mempromosikan	 perubahan	 sistem	 yang	
mendorong	kesetaraan	gender	dan/atau	inklusi	sosial?	{	
YA		}	

3. Apakah	 proyek	 ini	 mendorong	 pemerintah	 untuk	
memperbaiki	 kebijakan,	 peraturan	 atau	 program	 dalam	
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Proyek	
Deskripsi	Proses	Program	Penabulu	

merespon	 dan	 memberikan	 manfaat	 bagi	 perempuan	
miskin	 {	 YA	 }	 dan/atau	 kelompok	 rentan,	 terutama	
penyandang	disabilitas?	{	YA	}	

4. Apakah	 Proyek,	 atau	 kegiatan	 dalam	 proyek	 ini	 sudah	
memiliki	 kalimat	 khusus	 dalam	 tujuan,	 hasil,	 atau	
indikatornya	yang	mempertimbangkan:	
a) perbedaan	 antara	 laki-laki	 dan	 perempuan,	

kelompok	 rentan	 yang	 terpinggirkan,	 terutama	
penyandang	disabilitas	{	YA	}	

b) perubahan	 dalam	 kesetaraan	 gender	 atau	
pemberdayaan	perempuan	{	YA	}	

c) Promosi	 inklusi	 bagi	 mereka	 yang	 belum	 dapat	
mengakses/mendapat	 manfaat	 sebagai	 bagian	 dari	
masyarakat	secara	luas	?	{	YA	}	

	
	

Pemaknaan	tujuan,	hasil,	atau	indikator	program	
yang	 dijalankan	 oleh	 Penabulu	 secara	 implisit	
telah	 mempertimbangkan	 aspek	 kesetaraan	
gender	dan	inklusi	sosial.		

5. Apakah	 kegiatan	 proyek	 didukung	 oleh	 data	 terpilah	
berdasarkan	gender	dan/atau	kelompok	 rentan	 lainnya,	
misalnya	penyandang	disabilitas/masyarakat	adat	{YA}	

Tim	 Penabulu	 senantiasa	 melengkapi	 formulir	
pencatatan	 peserta	 program	 secara	 detail	
berdasarkan	segregasi	 laki-laki	dan	perempuan.	
Pencatatan	 terkait	 kelompok	 rentan	 juga	
menjadi	 item	 yang	 dimuat	 dalam	 proses	
observasi	program	yang	dilaksanakan.	
	

6. Apakah	 kegiatan	 proyek	 mencakup	 kegiatan	
pengembangan	 kapasitas	 khusus	 bagi	 perempuan	
{TIDAK},	 penyandang	 disabilitas,	 dan/atau	 kelompok	
rentan	lainnya	seperti	masyarakat	adat	{TIDAK}	

Kegiatan	yang	dijalankan	oleh	Penabulu	tidak	
secara	spesifik	memuat	kegiatan	
pengembangan	kapasitas	khusus	perempuan,	
penyandang	disabilitas,	dan/atau	kelompok	
rentan	lainnya.	Aspek	kesetaraan	gender	dan	
inklusi	sosial	menjadi	bagian	tak	terpisahkan	
dari	proses	fasilitasi	yang	dilakukan	oleh	
fasilitator	di	tiap	tahapan	kegiatan	dan	rumusan	
indikator	untuk	aplikasi	SEPAKAT.	

7. Apakah	 kegiatan	 proyek	 mencakup	 strategi	 tertentu	
untuk	menjamin	akses	dan	partisipasi	perempuan	{TIDAK	
},	penyandang	disabilitas	{TIDAK},	atau	kelompok	rentan	
lainnya,	seperti	masyarakat	adat	?	{TIDAK}	

Tidak	secara	khusus;	hal	ini	telah	diintegrasikan	
dalam	modul	mengelola	 keuangan	 daerah	 dan	
indikator	 untuk	 analisis	 kemiskinan	 di	 aplikasi	
SEPAKAT.	

	

	

Adopsi	materi	GESI	ke	dalam	Modul	Mengelola	Keuangan	Daerah	untuk	UPTD	Puskesmas,	UPTD	Sekolah,	dan	
Kecamatan	dapat	dilihat	diantaranya	dengan	dimuatnya	formulir	“Pernyataan	Anggaran	Responsif	Gender	dan	
Inklusi	 Sosial”	 untuk	 proses	 perencanaan	 dan	 penganggaran	 di	 lini	 layanan	 terdepan	 sebagaimana	 contoh	
berikut	ini.	
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Rincian	peserta	program	yang	dijalankan	oleh	Penabulu	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

No.	 KEGIATAN	 JUMLAH	
PESERTA	

TOTAL	
PESERTA	

Lk	 Prp	 	

KOMPONEN	A	

1.	 Pembahasan	Workplan	Bersama	(6	Nov	2017)	 9	 4	 13	

2.	 Penyempurnaan	 Modul	 Fasilitasi,	 Portable	 Aplikasi	 dan	 Penyusunan	 Kriteria	 Calon	
Pelatih	dan	Peserta	

2.1	 Pembahasan	Penyempurnaan	Modul	Fasilitasi	bersama	Tenaga	
Ahli	Penulis	Modul	(12	Nov	2017)	

3	 7	 10	
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No.	 KEGIATAN	 JUMLAH	
PESERTA	

TOTAL	
PESERTA	

Lk	 Prp	 	

2.2	 Konsinyering	Perbaikan	Modul	dan	Pembahasan	Rencana	ToT	
bersama	 Subdit	 Keuda	 DJPK	 Kementerian	 Keuangan	 (21-22	
Des)	

18	 4	 21	

3	 Pendampingan	dalam	Pengelolaan	Keuangan	bagi	Unit	Layanan	di	Kabupaten	Pacitan	
dan	Pekalongan	

3.1.	 Pendampingan	dan	Pengelolaan	Keuangan	bagi	Unit	Layanan	di	Kabupaten	Pacitan	

3.1.1.	 Koordinasi	dengan	Pemerintah	Kabupaten	Pacitan	 	 	 	

Diskusi	dan	koordinasi	dengan	KOMPAK	Kabupaten	Pacitan	 5	 0	 5	

Audiensi	dengan	BAPPEDA	Kabupaten	Pacitan	 7	 1	 8	

Audiensi	dengan	Dinas	Kesehatan	Kabupaten	Pacitan	 4	 0	 4	

Audiensi	dengan	Wakil	Bupati	Pacitan	 5	 0	 5	

Koordinasi	Pendampingan	PFM	di	Kabupaten	Pacitan	 9	 1	 10	

3.1.2. 	
Proses	Pendampingan	di	Kabupaten	Pacitan	 17	 14	 31	

3.2.	 Pendampingan	dan	Pengelolaan	Keuangan	bagi	Unit	Layanan	di	Kabupaten	Pekalongan	

3.2.1.	 Koordinasi	dengan	Pemerintah	Kabupaten	Pekalongan	 	 	 	

Pemaparan	 Rencana	 Pendampingan	 kepada	 Camat	 dan	 Unit	
Layanan	di	Petungkriono	

8	 3	 11	

Diskusi	 dan	 koordinasi	 dengan	 District	 Coordinator	 KOMPAK	
Kabupaten	Pekalongan	

2	 1	 3	
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No.	 KEGIATAN	 JUMLAH	
PESERTA	

TOTAL	
PESERTA	

Lk	 Prp	 	

Audiensi	dengan	Dinas	Pendidikan	Kabupaten	Pekalongan	 4	 2	 6	

Audiensi	dengan	BAPPEDA	Kabupaten	Pekalongan	 2	 2	 4	

Audiensi	dengan	Dinas	Kesehatan	Kabupaten	Pekalongan	 2	 1	 3	

Audiensi	dengan	Badan	Pengelolaan	Keuangan	Daerah	(BPKD)	 2	 1	 3	

3.2.2.	 Proses	Pendampingan	di	Kabupaten	Pekalongan	 5	 1	 6	

KOMPONEN	B	

1	 Penyusunan	dan	pembahasan	rencana	kerja	SEPAKAT	 	 	 	

	
1.1. Perumusan	Draft	Workplan	SEPAKAT	

12	 3	 15	

	
1.2. Pembahasan	Aplikasi	SEPAKAT	1.0	

7	 1	 8	

	
1.3. Kickoff	dan	Penyusunan	Bisnis	Analisis	Sepakat	2.0	

14	 4	 18	

	
1.4. Pembahasan	Rencana	Kerja	dengan	Bappenas	

12	 9	 21	

2	 Pengembangan	 SEPAKAT	 sebagai	 alat	 analisis	 untuk	
Perencanaan,	 	 penganggaran,	 	 monitoring	 dan	 Evaluasi	 di	
tingkat	kabupaten	

	 	 	

	 2.1.	 Pembahasan	 Modular	 Analisis,	 Perencanaan,	 dan	
Penganggaran	

7	 2	 9	

	 2.2.	Pembahasan	Modular	Monitoring	dan	Evaluasi	 8	 4	 12	
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No.	 KEGIATAN	 JUMLAH	
PESERTA	

TOTAL	
PESERTA	

Lk	 Prp	 	

	 2.3.	Pembahasan	Kemajuan	Pengembangan	Aplikasi	SEPAKAT	
v.2	

14	 11	 25	

	 2.4.	Status	Kemajuan	Modular	Prioritasisasi,	Perencanaan	dan	
Penganggaran	

11	 3	 14	

	 2.5.	Pembahasan	Modular	Monitoring	dan	Evaluasi	 4	 1	 5	

	 2.6.	Pembahasan	Kemajuan	Pengembangan	SEPAKAT	 9	 5	 14	

3	 Penyusunan	Modul	Fasilitasi	SEPAKAT	 	 	 	

	 3.1.	Konsinyering	1	 9	 4	 13	

4	 Pendampingan	 teknis	 dalam	 perencanaan,	 Penganggaran,	
monitoring	 dan	 evaluasi	 di	 kabupaten	 sasaran	 terpilih	
(Bantaeng	dan	Pacitan)		

6	 1	 7	

5	 Menguji	modul	dan	alat	analisis	di	Kabupaten	sasaran	terpilih	 	 	 	

	 5.1.	Ujicoba	Pemakaian	Sepakat	di	Kabupaten	Pacitan	 12	 7	 19	

	 5.1.	Ujicoba	Pemakaian	Sepakat	di	Kabupaten	Pacitan	 17	 6	 23	

6	 Workshop	 Sistem	 pengelolaan	 data	 kolaboratif	 dengan	
pemangku	kepentingan	GOI	lainnya	

	 	 	

7	 Pelatihan	 Penggunaan	 SEPAKAT	 untuk	 perencanaan	
Penganggaran	 pro-masyarakat	 miskin,	 monitoring,	 dan	
evaluasi	di	Tingkat	provinsi	dan	Kabupaten	

37		 14	 51	

JUMLAH		 281	 152	 433	
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3.7 Inovasi	
Inovasi	yang	dilakukan	di	Proyek	yang	diimplementasikan	oleh	Yayasan	Penabulu	diantaranya:	

Component	A.	 Provision	of	 Cascade	 Training	of	 Public	 Finance	Management	 for	 Kecamatan	 and	 Frontline	
Service	at	Sub-district	Level	

Hal	 baru	 yang	 diinisiasi	 dari	 program	 ini	 adalah	 pengembangan	 paket	 peningkatan	 kapasitas	 manajemen	
keuangan	 publik	 bagi	 unit	 layanan.	 Peningkatan	 kapasitas	 pengelola	 keuangan	 selama	 ini	 berfokus	 kepada	
pemerintah	 daerah	 dan	 seringkali	 hanya	 berhenti	 di	 level	 Dinas.	 Bersama	 dengan	 Subdit	 Bimbingan	 Teknis	
Keuangan	 Daerah-DJPK,	 Penabulu	 mengembangkan	 instrument	 berupa	 modul	 PFM,	 panduan	 pengajaran,	
paparan	dan	juga	portable	applikasi.	Nilai	lebih	dari	instrument	ini	adalah	adanya	portable	applikasi	sebagai	alat	
bantu	 pelatihan.	 Portable	 applikasi	 ini	 dibuat	 dengan	 mengacu	 kepada	 aturan	 dan	 juga	 prosedur	 serta	
menggunakan	form-form	yang	digunakan	dalam	manajemen	keuangan	di	unit	layanan.	Bisa	dikatakan	bahwa	
portable	aplikasi	ini	adalah	sistem	informasi	pengelolaan	keuangan	untuk	unit	layanan	namun	dibuat	dalam	versi	
sederhana	dengan	model	penyimpanan	yang	kecil	(flash	memory)	karena	hanya	difungsikan	untuk	alat	bantu	
pelatihan.	Format	utama	dari	Portable	applikasi	adalah	web	based	namun	portable	appliikasi	ini	juga	bisa	dibuat	
offline	 karena	 bisa	 dijalankan	 stand	 alone	 maupun	 menggunakan	 client	 server/local	 server.	 Instrumen	
peningkatan	kapasitas	manajemen	keuangan	unit	layanan	ini	selain	digunakan	oleh	DJPK	juga	digunakan	oleh	
pemerintah	daerah—sebagai	 contoh	 adalah	UPT	 Laboratorium	Pengelolaan	Keuangan	Daerah	 Jawa	 Timur—
untuk	 program	 peningkatan	 kapasitas	 bagi	 unit	 BLUD	 di	 Provinsi	 Jawa	 TImur.	 Dalam	 upaya	 perluasan	
pemanfaatan	 instrument	 tersebut,	modul,	 panduan	 pengajaran,	 paparan	 dan	 juga	 portable	 applikasi	 dibuat	
dalam	format	e-learning	dan	diintegrasikan	dengan	e-learning	milik	DJPK.			

Inovasi	yang	lain	adalah	pendekatan	program	yang	dijalankan	dengan	model	cascade	training	berupa	TOT	dan	
kemudian	Bimtek	bagi	unit	layanan	sebagai	pengguna.	Model	ini	memberikan	dampak	ganda	kepada	peserta	
untuk	mentransfer	pengetahuan	yang	dimilikinya	kepada	unit	layanan	terdepan	lainnya.	Bimtek	menjadi	model	
peningkatan	kapasitas	yang	dirasa	paling	pas	bagi	pengelola	keuangan	di	unit	layanan.	Hal	ini	menjadi	inovasi	
untuk	memudahkan	scalling	up	dan	percepatan	peningkatan	kapasitas	bagi	unit	layanan	yang	tersebar	di	seluruh	
Indonesia.	

Yayasan	Penabulu	juga	melakukan	inovasi	dengan	membuat	30	video	tutorial	manajemen	keuangan	publik	di	
tingkat	 unit	 layanan.	 30	 vidoe	 tutorial	 tersebut	 terdiri	 atas;	 5	 video	 tutorial	 Mengelola	 Keuangan	 UPTD	
Puskesmas,	5	video	tutorial	Mengelola	Keuangan	UPTD	Sekolah,	13	video	tutorial	Mengelola	Keuangan	BLUD,	5	
video	tutorial	Mengelola	Keuangan	Kecamatan	dan	2	video	tutorial	Mengoptimalkan	Peran	Kecamatan	dalam	
Mengawasi	Pengelolaan	Keuangan	Desa.	Konten	video	tutorial	adalah	high-light	berupa	bagian-bagian	penting	
dalam	manajemen	keuangan	publik	untuk	memudahkan	pengelola	keuangan	unit	 layanan	dalam	memahami	
manajemen	keuangan	secara	umum.	Video	merekomendasikan	kepada	penonton	video	untuk	membaca	modul	
jika	ingin	mempelajari	lebih	mendalam	dan	detil	perihal	manajemen	keuangan	unit	layanan.		

Yayasan	Penabulu	 juga	mengembangkan	model	e-learning	khusus	untuk	unit	 layanan.	Di	ditengah	kemajuan	
teknologi	informasi	dimana	nyaris	semua	orang	sudah	terhubung	dengan	internet,	E-learning	menjadi	jawaban	
agar	 memudahkan	 akses	 pembelajaran.	 Hal	 ini	 sebagai	 upaya	 untuk	 perluasan	 pemanfaatan	 instrument	
peningkatan	kapasitas	manajemen	keuangan	bagi	unit	layanan	yang	belum	mendapatkan	peningkatan	kapasitas	
selama	periode	program	KOMPAK.	Awalnya	e-learning	PFM	dibuat	 terpisah	namun	Subdit	Bimtek	Keuangan	
Daerah	meminta	agar	e-learning	PFM	diintegrasikan	dengan	e-learning	milik	Subdit	yang	sudah	dikembangkan	
sebelumnya.	Menu	penguatan	kapasitas	bagi	unit	layanan	menjadi	bagian	dari	intervensi	program	Subdit	Bimtek	
Keuangan	 Daerah.	 Hal	 ini	 dilakukan	 karena	 Subdit	 Bimtek	 meyakini	 bahwa	 penguatan	 kapasitas	 keuangan	
daerah	juga	harus	dilakukan	tidak	hanya	kepada	pemerintah	daerah	di	level	dinas	dan	badan	namun	juga	di	level	
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unit	layanan.	Perbaikan	kualitas	manajemen	keuangan	unit	layanan	akan	menjadikan	kualitas	keuangan	dinas	
dan	badan	membaik	dan	berdampak	terhadap	perbaikan	kesehatan	fiscal	daerah.		

Ruang	lingkup	pengembangan	e-learning	mencakup;	1).	Integrasi	data	yaitu	modul	unit	layanan	diintergrasikan	
bersama	dengan	modul	lain	yaitu	perpajakan	dan	non	perpajakan.	Integrasi	 ini	dilakukan	untuk	memperkaya	
informasi	dalam	cakupan	kerja	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah.	2).	Optimalisasi	konten	yang	dilakukan	melalui	
pengembangan	 konten	 yang	 lebih	 variatif	 dalam	 rangka	 re-branding	 layanan	 web	 e-learning	 yang	 telah	
dikembangkan	sebelumnya.	Dengan	optimalisasi	konten,	publik	akan	lebih	mengenal	Subdit	Bimtek	Keuangan	
Daerah	dan	hasil	kerja	yang	telah	dilakukan.	3).	Registrasi	online	yang	dilakukan	dengan	mengubah	prosedur	
dimana	 sebelumnya	 registrasi	 dilakukan	 secara	 terpusat	 oleh	 Administrator	 dari	 Subdit	 Bimtek	 Keuangan	
Daerah,	maka	registrasi	untuk	pelaksanaan	e-learning	selanjutnya	akan	dilakukan	secara	mandiri	dan	online	oleh	
calon	peserta.		

Dalam	 tahap	 persiapan	 pengembangan	 e-learning	 dilakukan	 penggalian	 informasi.	 Hal	 ini	 dilakukan	 terkait	
kebutuhan,	harapan	dan	 target	apa	yang	 ingin	dicapai	oleh	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	dari	e-learning.	
Penggalian	 informasi	 ini	 dilakukan	 untuk	 mengembangkan	 design	 integrasi	 e-learning.	 E-learning	 didesain	
sebagai	website	untuk	 information	dissemination,	data/modul	 repository	 dan	online	 courses	guna	menjaring	
para	 pengelola	 keuangan	 di	 tingkat	 daerah	 sebagai	 seleksi	 untuk	 mengikuti	 bimbingan	 teknis	 tatap	 muka	
langsung.	 Dalam	 tahap	 ini	 juga	 dilakukan	 penyiapan	 data	 dimana	 Penabulu	 bersama	 dengan	 Subdit	 Bimtek	
Keuangan	Daerah	membuat	konten	untuk	dipublikasikan	di	website	e-learning.		

Dalam	 tahap	 implementasi	 teknis,	 Subdit	 Bimtek	 Keuangan	Daerah	membuat	 surat	 permohonan	 kerjasama	
dengan	Subdit	Teknologi	 Informasi-DJPK.	Kerjasama	wajib	dilakukan	karena	web	e-learning	Bimtek	Keuangan	
Daerah	 berada	 dalam	 infrastruktur	 server	 DJPK	 yang	 dikelola	 oleh	 Subdit	 Teknologi	 Informasi.	 Dalam	
perkembangannya,	dukungan	Subdit	Teknologi	 Informasi	 tidak	hanya	dalam	penyediaan	 infrastuktur	melalui	
Seksi	 Infrastruktur,	 namun	 juga	 kerja	 kolaborasi	 antara	 Penabulu	 dengan	 Seksi	 Pengembangan	 Aplikasi	 dan	
Program	II.	Secara	teknis,	kolaborasi	dilakukan	bersama	melalui	arahan	Kepala	Seksi	dan	teknis	pengerjaannya	
oleh	dua	staff	di	seksi	tersebut	bersama	dengan	Tenaga	Ahli	Management	Information	System	dari	Penabulu.		

Secara	teknis	tahap	pengembangan	dilakukan	dengan	mengembangkan	Demo	Web,	Server	Develpoment	dan	
Server	Production.	Demo	web	dibuat	untuk	menguji	aplikasi	berdasarkan	desain	yang	sudah	dibuat.	Penabulu	
memilih	menggunakan	aplikasi	moodle	karena	aplikasi	ini	yang	digunakan	di	web	e-learning	DJPK	sehingga	akan	
memudahkan	proses	 integrasi.	Ujicoba	dilakukan	 untuk	memastikan	compatibility	 aplikasi	 terhadap	 themes,	
data,	 video,	 dan	 konfigurasi	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 kebutuhan	 e-learning.	 Proses	 ini	 dilakukan	 oleh	 Tim	
Penabulu	 dan	 bisa	 dilihat	 di	 https://elearning.bimtekkeuda.id.	 Tahap	 berikutnya	 adalah	 server	 development	
yang	dilakukan	dengan	pengembangan	duplikasi	source	utama	ke	dalam	server	development.	Tujuannya	adalah	
untuk	 testing	setting	dan	konfigurasi	baru	sehingga	 jika	 terjadi	error	 tidak	mengganggu	web	e-learning	 yang	
utama.	 Proses	 ini	 sepenuhnya	 disiapkan	 oleh	 Tim	 Subdit	 Teknologi	 Informasi	 dan	 dalam	 prosesnya	 join	
development	 bersama	 Tim	 Penabulu.	 Proses	 ini	 dilakukan	 di	 http://web.djpk.depkeu.go.id/elearning-devel.		
Dalam	proses	ini	juga	dilakukan	alih	pengetahuan	dari	Penabulu	kepada	staff	Subdit	Teknologi	Informasi.	Tahap	
akhir	adalah	server	production	yaitu	tempat	source	utama	web	e-learning	bisa	diakses.	Dalam	tahap	ini	source	
yang	ada	di	server	development	akan	dimigrasi	ke	server	production.	Proses	ini	sepenuhnya	dilakukan	oleh	Tim	
Subdit	Teknologi	Informasi	bekerjasama	dengan	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daearah.		

Saat	ini	web	e-elarning	sudah	diserahterimakan	kepada	Subdit	BImtek	Keuangan	Daerah	dan	Subdit	Teknologi	
Informasi.	 E-learning	 sudah	 terlembagakan	 di	 DJPK	 melalui	 Subdit	 Bimtek	 Keuangan	 Daerah	 dan	 Subdit	
Teknologi	Informasi.	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	sebagai	pemilik	dan	pengguna	utama	akan	bertanggjawab	
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mengelola	 konten	 dan	mengelola	 kursus/bimtek	 online.	 Subdit	 Teknologi	 Informasi	 bertangungjawab	 untuk	
melakukan	system	maintenance	yang	mencakup	diantaranya	updating,	modification,	trouble	shooting	dan	juga	
perlindungan	dan	pencegahan	dari	virus	maupun	hacking.		

Component	B.	Provision	of	Training	and	Technical	Assistance	on	Pro-Poor	Planning,	Budgeting,	Monitoring	
and	Evaluation	at	District	Level.	

Inovasi	 yang	 dilakukan	 adalah	 peningkatan	 kapasitas	 pemerintah	 daerah	 untuk	 program	 penanggulangan	
kemiskinan	 dengan	 pendekatan	 terpadu.	 Pendekatan	 ini	 dilakukan	 dengan	 peningkatan	 kualitas	 belanja	
anggaran	pemerintah	daerah	untuk	peningkatan	kualitas	dan	penyediaan	akses	layanan	dasar	yang	mengarah	
pada	 pengurangan	 angka	 kemiskinan.	 Dalam	 upaya	 penguatan	 kapasitas	 tersbut	 dikembangkan	 Aplikasi	
SEPAKAT.		

SEPAKAT	merupakan	pengembangan	dari	sistem	dan	alat	analisa	Perencanaan,	Penganggaran	dan	Pemantauan	
Pro-Miskin	(P3BM)	dan	Sistem	Informasi	Terpadu	(SIMPADU)	yang	dibangun	untuk	pemantauan	PNPM.	Aplikasi	
SEPAKAT	 dikembangkan	 dengan	 serangkaian	 diskusi	 dan	 konsultasi	 bersama	 Direktorat	 Penanggulangan	
Kemiskinan	 dan	 Kesejahteraan	 Sosial	 (Direktorat	 PKKS)-Bappenas.	 Dalam	 perkembangannya,	 SEPAKAT	
dikembangkan	dengan	mengintegrasikan	 aplikasi	 SEPAKAT	dengan	 SNaPA	 yang	 sudah	 teruji	 sebagai	 aplikasi	
yang	 dikembangkan	 oleh	 World	 Bank	 untuk	 menganalisis	 kemiskinan	 di	 daerah.	 Proses	 pengembangan	
dilakukan	melalui	kolaborasi	antara	Penabulu,	KOMPAK,	World	Bank	dan	Direktorat	PKKS.		

Saat	ini	sudah	dihasilkan	aplikasi	SEPAKAT	yang	terdiri	dari	beberapa	modular	yaitu;	Modular	Analisis,	Modular	
Perencanaan—yang	 di	 dalamnya	 terdapat	 analisis	 prioritas	 program—Modular	 Penganggaran,	 Modular	
Monitoring	dan	Evaluasi.	Sebagai	pendekatan	terpadu	untuk	peningkatan	kapasitas,	SEPAKAT	dilengkapi	dengan	
Panduan	 Penggunaan	 dan	 juga	Modul	 Pelatihan.	Modul	 dan	 Aplikasi	 sudah	 diujicoba	 dan	 sudah	 digunakan	
dalam	satu	pelatihan	tingkat	nasional	di	Surabaya	pada	20-22	Maret	2018.	

Aplikasi	SEPAKAT	saat	ini	telah	menjadi	bagian	utama	dari	Direktorat	PKKS	yang	digunakan	untuk	peningkatan	
kapasitas	Pemerintah	Daerah	dalam	program	penanggulangan	kemiskinan.	Aplikasi	SEPAKAT	digunakan	sebagai	
instrumen	 untuk	 membantu	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	 melakukan	 analisis	 situasi	 kemiskinan,	 prioritasi,	
penganggaran,	dan	monitoring	evaluasi	terkait	program	pengentasan	kemiskinan.	Aplikasi	ini	menjadi	alat	bantu	
yang	 sangat	 penting	 untuk	menetapkan	 skala	 prioritas	 penanganan	 kemiskinan	 di	 daerah.	 Integrasi	 dengan	
database	perencanaan	di	Kabupaten	Pacitan	seperti	dengan	Database	Grindulu	Mapan	dan	Sistem	Informasi	
Desa	menjadi	inovasi	penting	untuk	terwujudnya	perencanaan	berbasis	data	terpadu.	

4 Keuangan	
Budget	Component	 Budget	 Expenditure	 Variance	

Component	A	 	 	 	
Refining	the	modules,	portable	
application,	and	selection	criteria	of	
participants/trainer	candidates	

Rp40.050.000	 Rp47.386.096	 (Rp7.336.096)	

Training	of	trainer	for	Papua	and	West	
Papua	

Rp172.000.000	 Rp303.874.083	 (Rp131.874.083)	

Training	and	limited	coaching	for	end-
user/Bimtek	PFM	for	frontline	service	at	
district	level	

Rp141.000.000	 -	 Rp141.000.000	

Provision	of	on-the-job	training	of	PFM	at	
frontline	service	unit	

Rp169.000.000	 Rp173.143.526	 (Rp	4.143.526)	
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Developing	the	tutorial	videos	of	PFM	
training	for	frontline	service	

Rp172.500.000	 Rp160.000.000	 Rp12.500.000	

Developing	e-learning	web	for	support	
the	cascade	training	of	PFM	at	frontline	
service	

Rp229.000.000	 Rp186.971.500	 Rp42.028.500	

Honorarium	of	Expertise	Team	 Rp217.500.000	 Rp162.000.000	 Rp55.500.000	
Subtotal	Component	A	 Rp1.141.050.000	 Rp1.095.375.205	 Rp107.674.795	

Component	B	 	 	 	
Finalizing	the	SEPAKAT	as	analytical	tools	
for	pro-poor	planning,	budgeting,	
monitoring	and	evaluation	at	district	level			

Rp	63.150.000	 Rp	53.403.888	 Rp	9.746.112	

Finalizing	the	facilitation	modules,		
methodology	and	curriculum	of	training	

Rp	62.400.000	 Rp	22.050.668	 Rp40.349.332	

Provision	of	technical	assistance	on	
planning,	budgeting,	monitoring	and	
evaluation	in	the	selected	district	

Rp234.000.000	 Rp196.893.291	 Rp	37.106.709	

Testing	modules	and	the	analytical	tools	
in	selected	target	districts	

Rp76.400.000	 Rp155.523.992	 (Rp79.123.992)	

Workshop	on	collaborative	data	
management	system	with	other	key	GOI	
stakeholder	

Rp33.900.000	 -	 Rp33.900.000	

Training	of	trainer	of	pro-poor	planning,	
budgeting,	monitoring	and	evaluation	at	
provincial	level	

Rp255.550.000	 Rp398.826.878	 (Rp143.276.878)	

Honorarium	of	Expertise	Team	 Rp1.247.000.000	 Rp1.130.700.000	 Rp116.300.000	
Subtotal	Component	B	 Rp1.972.400.000	 Rp1.957.398.717	 Rp15.001.283	

Joint	Component	 	 	 	
Budget	Component	 Budget	 Expenditure	 Variance	

Monitoring	the	results	and	quality	
assurance	

Rp36.000.000	 Rp20.681.064	 Rp15.318.936	

Preparing	documentation,	best	practices	
and	lesson	learned	

Rp50.100.000	 -	 Rp50.100.000	

Providing	recommendations	and	strategic	
input	and	advice	to	the	GoI	

Rp17.075.000	 Rp21.123.077	 (Rp	4.048.077)	

Subtotal	Joint	Component	 Rp103.175.000	 Rp41.804.141	 Rp61.370.859	
Program	Supporting	Cost	 Rp147.250.000	 Rp139.605.837	 Rp	7.644.163	
MANAGEMENT	TEAM*	 Rp624.000.000	 Rp537.000.000	 -	
Fixed	Management	Fee**	 Rp299.090.625	 Rp278.223.837	 Rp	20.866.788	

GRANT	TOTAL	 Rp4.286.965.625	 Rp3.987.407.737	 Rp299.557.888	
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5 Value	For	Money	(Kesepadanan	Nilai	dan	Manfaat)		
5.1 Penggunaan	dana	anggaran	pemerintah	

Uraian	Kegiatan	

Pemerintah	 memberi	
kontribusi	 dana,	 atau	
melakukan	replikasi	dan	
mendanai	 kegiatan	
yang	Anda	prakarsai?	

Dana	 yang	
dikeluarkan	 oleh	
Penerima	 Hibah	
dalam	pelaksanaan	
kegiatan	(IDR)	

Rata-rata	 dana	 yang	
dikeluarkan/dialokasikan	
oleh	 Pemerintah	 dalam	
pelaksanaan	 kegiatan	
(IDR)	

Pengembangan	 (Modifikasi,	
penambahan	 fitur	 dan	 re-
branding)	 e-elearning	 Bimtek	
Keuangan	Daerah	

DJPK	 melalui	 Subdit	 Bimtek	
Keuangan	Daerah	dan	Subdit	
Teknologi	 Informasi	
berkolaborasi	 dalam	 proses	
joint	development	

Subdit	 Teknologi	 Informasi	
menyediakan	 infrastruktur	
dan	 maintenance	 sedangkan	
Subdit	 Bimtek	 Keuangan	
Daerah	 akan	 melanjutkan	
pengelolaan	e-learning	untuk	
keperluan	 Bimtek	 bagi	
pemerintah	daerah.		

dana	 honor	 dan	
penyediaan	 domain	
untuk	 development	 e-
elearning	

	

Bimtek	pengelolaan	keuangan	
bagi	Puskesmas	di	Kabupaten	
Pacitan	

Dinas	Kesehatan	menyatakan	
siap	 mengalokasikan	 dana	
jika	 kegiatan	 akan	 direplikasi	
di	 seluruh	 wilayah	 di	
Kabupaten	Pacitan	

Dana	pendampingan		 	

Bimtek	pengelolaan	keuangan	
bagi	 Sekolah	 di	 Kabupaten	
Pacitan	

Dinas	 Pendidikan	
menyatakan	 akan	
mendukung	 proses	 replikasi	
bimtek	 berbasis	 gugus	 di	
lingkup	wilayah	sekolah.	

Dana	pendampingan	 	

Pengembangan	 SEPAKAT	 2.0	
merupakan	 modifikasi,	
penambahan	 fitur,	 dan	 re-
branding	 dari	 sistem	 P3BM	

Bappenas	melalui	Direktorat	
Penanggulangan	Kemiskinan	
dan	Kesejahteraan	Sosial	
menjadi	lead	dalam	proses	

Bappenas	 saat	 ini	
didukung	 oleh	
anggaran	 dari	 Donor	
dan	 akan	
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(Perencanaan,	 Penganggaran	
Dan	 Pemantauan	 Yang	
Berpihak	 Pada	 Masyarakat	
Miskin),	 SIMPADU	 (Sistem	
Informasi	 Manajemen	
Terpadu)	 yang	 terintegrasi	
dengan	 Tools	 Analisis	 SNaPA	
(Sub-National	 Poverty	
Assessment)	 yang	
dikembangkan	 oleh	
Bappenas.		

kolaborasi	antar	sistem	
tersebut.		

Pusat	 Data	 dan	 Informasi	
(PUSDATIN)	 Bappenas	
menyediakan	 infrastruktur	
dan	 maintenance	 Direktorat	
Penanggulangan	 Kemiskinan	
dan	 Kesejahteraan	 Sosial	
akan	 melanjutkan	
pengelolaan	Sistem	SEPAKAT.		

mengupayakan	 adanya	
anggaran	 untuk	
melanjutkan	
pengelolaan	 SEPAKAT	
melalui	 anggaran	
APBN.		

Kabupaten	 Pacitan	 dan	
Bantaeng	 akan	 melakukan	
adopsi	sistem	SEPAKAT	untuk	
proses	pengolahan	data	yang	
terintegrasi	dengan	SID	

Bappeda	dan	Dinas	Informasi	
dan	Komunikasi	 yang	 selama	
ini	 terlibat	 dalam	 pelatihan	
siap	 untuk	 mengembangkan	
sistem	di	daerah	

Bappeda	 dan	 Dinas	
Informasi	 dan	
Komunikasi	 akan	
mendorong	 adanya	
anggaran	melalui	APBD	

	

	

5.2 Replikasi	Kebijakan	dan	Perluasan	Skala	Kegiatan	
A. Pengembangan	mekanisme	pengelolaan	e-learning	web.		

Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	akan	terus	mengelola	e-learning	web	dengan	menggunakan	prosedur	
yang	 telah	 dikembangkan	 bersama	 dengan	 Yayasan	 Penabulu	 melalui	 dukungan	 KOMPAK.	 Dengan	
pemanfaatan	 e-learning	 akan	 memberikan	 kemudahan	 bagi	 Subdit	 untuk	 menjangkau	 target	
pemerintah	daerah	yang	menjadi	sasaran	dalam	peningkatan	kapasitas	keuangan	daerah.		

	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	perlu	tetap	melakukan	upaya	penyegaran	konten	agar	tetap	menarik	
pemerintah	daerah.	Perlu	ada	staff	yang	dedicated	menjadi	administrator	web	dan	bertugas	mengelola	
konten	serta	user	handling.		
	

B. Pemanfaatan	hasil	bimtek	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	layanan		
Berdasarkan	manfaat	dan	relevansi,	semua	unit	layanan	yang	didampingi	oleh	Yayasan	Penabulu	melalui	
program	KOMPAK	menyatakan	akan	melanjutkan	pemanfaatan	atas	hasil	kegiatan.	Dokumen	seperti	
SOP,	 sistem	 pengelolaan	 keuangan	 dengan	 CTH,	 analisis	 kebutuhan	 dan	 kemampuan	 menyusun	
perencanaan	akan	terus	digunakan.	

Unit	 layanan	 berharap	 ada	 keberlanjutan	 kegiatan	 ini	 oleh	 Pemerintah	 daerah	 melalui	 Dinas	 yang	
membawahi	mereka.	Unit	 layanan	menyebutkan	bahwa	model	bimbingan	teknis	dirasa	sangat	tepat.	
Pendamping	 maupun	 staff	 pengelola	 keuangan	 di	 unit	 layanan	 berinteraksi	 secara	 langsung	 untuk	
diskusi	dan	bahkan	mempraktekkan	pengelolaan	keuangan.	Staff	menjadi	 lebih	memahami	dan	 lebih	
terampil	dalam	mengerjakan	hal-hal	terkait	pengelolaan.		

Penabulu	 dan	 KOMPAK	 dan	 juga	 berdasarkan	 rekomendasi	 dari	 DPJK	 mengusulkan	 agar	 model	
bimbingan	teknis	tidak	hanya	dilanjutkan	di	lokasi	tersebut	saja,	namun	juga	direplikasi	di	tempat	lain.	
Bahkan,	 untuk	 mendapatkan	 dampak	 yang	 meluas	 bagi	 kualitas	 pengelolaan	 keuangan	 daerah,	
bimbingan	teknis	pengelolaan	keuangan	dilakukan	kepada	semua	unit	layanan	di	kabupaten	tersebut.	
Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 upaya	 DJPK	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	 pengelolaan	 keuangan	 pemerintah	
daerah	melalui	penguatan	kualitas	pengelolaan	keuangan	unit	layanan.	
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C. Pemanfaatan	Aplikasi	SEPAKAT	

Direktorat	 Penanggulangan	Kemiskinan	dan	Kesejahteraan	 Sosial	 bersama	KOMPAK	akan	melakukan		
launching	 penggunaan	 SEPAKAT	 kepada	 pemerintah	 daerah	 Peserta	Musrenbangnas	 2018.	 Kegiatan	
yang	 dihandle	 oleh	 Bappenas	 dan	 KOMPAK	 secara	 langsung	 ini	 merupakan	 salah	 satu	 upaya	 yang	
dilakukan	Bappenas	untuk	melakukan	penyebarluasan	penggunaan	SEPAKAT.		

User	Aplikasi	Sepakat	saat	ini	masih	satu	daerah	satu	user	(belum	ada	pengaturan	user	tersendiri	untuk	
setiap	OPD	yang	akan	memanfaatkan	SEPAKAT)	sehingga	dokumentasi	yang	dihasilkan	masih	menjadi	
satu	untuk	setiap	daerah.			

Hasil	uji	coba	di	Bantaeng	dan	Pacitan	merekomendasikan	bahwa	untuk	pengembangan	SEPAKAT	ke	
depan	perlu	dibuatkan	user	untuk	setiap	OPD	dan	ruang	input	data	bagi	OPD.	Bahkan	diusulkan	agar	
input	data	dapat	tersambung	dengan	Sistem	Informasi	Desa.	

	

6 Rekomendasi	dan	Pembelajaran	
6.1 Rekomendasi	

Berikut	 ini	beberapa	 rekomendasi	utama	dari	 implementasi	Program	KOMPAK	yang	dijalankan	oleh	Yayasan	
Penabulu:	

Komponen	A:	

1. Melanjutkan	 proses	 pendampingan	 pengelolaan	 keuangan.	 Hal	 ini	 berdasarkan	 permintaan	 dan	
kebutuhan	dari	unit	layanan,	diantaranya:		

• Kecamatan	 Petungkriyono:	 kebutuhan	 untuk	 tetap	 melakukan	 pendampingan	 terkait	
penatusahaan	keuangan	kecamatan	seiring	bertambahknya	anggaran	yang	dimiliki	Kecamatan.	
Kebutuhan	 lain	 adalah	 pendampingan	 dalam	 melakukan	 pembinaan	 dan	 pengawasan	
pengelolaan	keuangan	Desa.		

• SMP	Petungkriyono:	tetap	diperlukan	pendampingan	untuk	pengelolaan	keuangan	dana	BOS.	
Hal	ini	penting	terlebih	pelaporan	BOS	sekarang	menggunakan	E-Bos	dimana	pelatihan	belum	
cukup	membuat	pengelola	BOS	paham	sehingga	diharapkan	pendampingan	bisa	membantu.		

• BLUD	 Puskesmas	 Petungkriyono:	 Pendampingan	 pengelolaan	 keuangan	 khususnya	 dalam	
penatausahaan	 karena	 seringkali	 terjadi	 system	 eror.	 Kebutuhan	 lain	 adalah	 melanjutkan	
pendampingan	penyusunan	dan	pengembangan	SOP	Pengelolaan	Keuangan.			

• SD	 Losari	 dan	 SD	 Tegalombo	2:	 Pendampingan	untuk	 pendekatan	 kepada	perusahaan	untuk	
proposal	CSR	dan	pendampingan	untuk	pengelolaan	keuangan;	

• Kecamatan	Tulakan	dan	Tegalombo:	Pendampingan	Penyusunan	SOP	dan	pendampingan	
pengelolaan	keuangan	

• Puskesmas	 Tulakan	 dan	 Puskesmas	 Tegalombo:	 Pendampingan	 pengelolaan	 keuangan	
menggunakan	 CTH	 dan	 bahkan	 ada	 permintaan	 untuk	 menggunakan	 portable	 applikasi.	
Kebutuhan	 lain	 adalah	 pendampingan	 penyusunan	 dan	 pengembangan	 SOP	 Pengelolaan	
Keuangan	

2. Metode	 bimbingan	 teknis	 dengan	 melakukan	 pendampingan	 atau	 one	 on	 one	 coaching	 kepada	
pengelola	 keuangan	 di	 unit	 layanan	 dirasa	 sangat	 tepat	 dan	 memudahkan	 staff	 dalam	 memahami	
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pekerjaan	yang	mereka	lakukan.	Staff	menjadi	lebih	paham	dan	terampil	dalam	mengelola	keuangan.	
Metode	 ini	 perlu	 diusulkan	 kepada	 Dinas	 Pendidikan,	 Dinas	 Kesehatan	 dan	 Biro	 Tata	 Pemerintahan	
untuk	dilanjutkan	dan	direplikasi	di	unit	layanan	yang	lain.	

3. Dalam	upaya	penguatan	Kecamatan	dalam	kaitannya	dengan	Pengelolaan	Keuangan	Desa,	perlu	ada	
kolaborasi	 antara	 Yayasan	 Penabulu,	 KOMPAK	 dan	 juga	 tim	 PTPD.	 Yayasan	 Penabulu	 siap	 untuk	
mensupport	 terkait	 optimalisasi	 peran	 kecamatan	 dalam	 pembinaan	 dan	 pengawasan	 Pengelolaan	
Keuangan	Desa	(Penyusunan	ABPDesa,	Pelaporan	Keuangan	Desa,	Aset	Desa	dll).	

4. Adanya	 kebutuhan	 peningkatan	 kapasitas	 bagi	 aparatur	 pengelola	 keuangan	 karena	 mayoritas	
pengelola	 keuangan	 unit	 layanan	 tidak	 memiliki	 background	 pendidikan	 keuangan.	 Perlu	 dilakukan	
koordinasi	antara	Dinas	terkait	dengan	Badan	Pengelola	Keuangan	dan	Aset	Daerah	(BPKAD)	dan	juga	
Badan	 Kepegawaiaan,	 Pendidikan	 dan	 Pelatihan	 terkait	 upaya	 peningkatan	 kapasitas	 pengelolaan	
keuangan	baik	dalam	bentuk	Bimtek	maupun	dalam	bentuk	Diklat	Teknis	Pengelolaan	Keuanga	

5. Koordinasi	dengan	Dinas	Pendidikan,	Dinas	Kesehatan	dan	Biro	Tata	Pemerintahan	terkait	kebijakan.	
Unit	 layanan	 mengeluhkan	 kebijakan	 yang	 seringkali	 tidak	 sinkron	 dengan	 siklus	 pengelolaan	 unit	
layanan.	 Sebagai	 contoh	 adalah	 sinkronisasi	 rencana	 kerja	 di	 tingkat	 kecamatan	 dilakukan	 namun	
kebijakan	terkait	keuangan	di	Puskesmas	dan	juga	di	Sekolah	belum	disampaikan	(kemungkinan	besar	
terjadi	 karena	 telat	 disosialisasikan).	 Bagi	 BLUD	 Puskesmas,	 dana	 yang	 dikelola	 untuk	 menjadi	 unit	
layanan	yang	mandiri	belum	cukup	sehingga	mereka	sangat	membatasi	diri	dalam	proses	pengadaan,	
belanja	dll	yang	sebenarnya	adalah	keuntungan	terkait	fleksibilitas	bagi	BLUD.	

Komponen	B:	

1. Pengunaan	aplikasi	/integrasi	untuk	mempermudah	koordinasi	dan	pengendalian	

Hingga	 saat	 ini,	 koordinasi	 antara	 bagian	 dalam	 pemerintahan	 masih	 menjadi	 tantangan	 yang	 harus	
diselesaikan.	Dalam	konteks	perencanaan	pembangunan,	kurangnya	koordinasi	antar	bagian	ini	berdampak	
pada	belum	sinergi	nya	perumusan	program-program	untuk	menjawab	 tantangan	yang	ada.	Di	 sisi	 lain,	
tumpang	 tindih	 program	 bisa	 dengan	 mudah	 ditemukan.	 Tantangan	 ini	 dijawab	 dengan	 penggunaan	
aplikasi,	 terutama	 berbasis	 web,	 dengan	 asumsi	 akan	 mempermudah	 koordinasi	 dan	 pertukaran	 data	
sebagai	basis	perencanaan.	

2. Optimalisasi	dan	sinergi	basis	data	
Tantangan	 lain	 yang	 sampai	 saat	 ini	 belum	 secara	maksimal	 di	 selesaikan	 adalah	 perbaikan	 basis	 data	
pemerintah.	 Kondisi	 ini	 merupakan	 konsekuensi	 logis	 dari	 kurang	 koordinasi	 nya	 antar	 bagian	 dalam	
pemerintah,	juga	antara	lembaga	dalam	pemerintah.	Sehingga,	masing-masing	unit	atau	lembaga	memiliki	
basis	data	sendiri,	yang	seringkali	berbeda	satu	sama	lain,	meski	untuk	sektor	yang	sama.	
	

3. Memperjelas	target	kinerja	dan	wilayah	program	dalam	format	perencanaan	
Pembelajaran	yang	berhasil	dipotret	selama	diseminasi	aplikasi	sepakat	dalam	program	penanggulangan	
kemiskinan	 (Kabupaten	 Pacitan	 dan	 Kabupaten	 Bantaeng)	 adalah	 tidak	 sinkron	 nya	 data	 kantung	
kemiskinan	 versi	 Basis	 Data	 Terpadu	 (BDT)	 dengan	 rumusan	 target	 kinerja	 dalam	 perencanaan	
pembangunan.	 Sehingga,	 seringkali	 dijumpai,	 data	 BDT	 belum	 menjadi	 basis	 target	 kinerja	 dalam	
perencanaan.	Misalnya	untuk	lokasi	sasaran,	dalam	format	perencanaan	yang	ada	seringkali	tidak	spesifik	
menuliskan	wilayah	sasaran,	kalau	pun	ada,	sebatas	sampai	wilayah	kecamatan.	
	

4. Peningkatan	kapasitas	aparatur,	bidang	perencana	dan	pengendali	program	
Kebutuhan	 lain	 yang	 perlu	 mendapatkan	 perhatian	 adalah	 peningkatan	 kapasitas	 aparatur,	 terutama	
bidang	perencanaan,	untuk	memastikan	bahwa	perencanaan	pembangunan	tidak	berjalan	menurut	sektor	
atau	bidang	masing-masing,	namun	sinergis	untuk	mencapai	target	atau	penyelesaian	masalah	tertentu.	
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Sehingga	dibutuhkan	rumusan	perencanaan	yang	berdasarkan	basis	data	yang	valid	serta	rumusan	target	
capaian	yang	dapat	diukur	dan	bisa	dijelaskan	relasinya	dengan	target	capaian	yang	lebih	besar,	misalnya	
target	capaian	dalam	RPJMD/N.	
	

5. Optimalisasi	kegiatan	pemantauan	dan	evaluasi	
Pada	aspek	pemantauan	dan	evaluasi,	selama	ini	digunakan	sistem	penilaian	kinerja	yang	didasarkan	pada	
pelaksanaan	sistem	akuntabilitas	keuangan	yaitu	Sistem	Akuntabilitas	Kinerja	Instansi	Pemerintah	(SAKIP)	
yang	 masih	 mengacu	 pada	 Inpres	 No	 7/1999	 tentang	 Akuntabilitas	 Instansi	 Pemerintah.	 Pada	 tingkat	
kabupaten,	 sistem	 ini	 akan	 menghasilkan	 produk	 akhir	 berupa	 Laporan	 Akuntabilitas	 Kinerja	 Instansi	
Pemerintah	(LAKIP)	yang	menggambarkan	kinerja	yang	dicapai	oleh	suatu	SKPD	atau	OPD	atas	pelaksanaan	
program/kegiatan	yang	dibiayai	APBD.	Penyusunan	LAKIP	berdasarkan	siklus	anggaran	dan	besaran	kinerja	
yang	dihasilkan	harus	dinyatakan	secara	kuantitatif	dalam	satuan	jumlah	atau	persentase.	LAKIP	memiliki	5	
komponen	penilaian,	 yaitu	perencanaan	kinerja,	pengukuran	kinerja,	pelaporan	kinerja,	evaluasi	 kinerja	
dan	 pencapaian	 kinerja.	 Pelaporan	 kinerja	 mencakup	 aspek	 pemenuhan	 laporan,	 penyajian	 informasi	
kinerja,	 serta	 pemanfaatan	 informasi	 kinerja,	 evaluasi	 kinerja	 mencakup	 aspek	 pemenuhan	 evaluasi,	
kualitas	evaluasi,	dan	pemanfaatan	hasil	evaluasi,	dan	pencapaian	kinerja	mencakup	aspek	kinerja	yang	
dilaporkan	dan	kinerja	lainnya.	

	

6.2 Pembelajaran	

Berikut	ini	beberapa	pembelajaran	yang	ditemukan	dalam	pada	periode	implementasi	program:	

1. Koordinasi	dengan	instansi	pemerintah	yang	menjadi	mitra	program	KOMPAK	menjadi	kunci	keberhasilan	
tercapainya	 output	 yang	 direncanakan.	 Proses	 koordinasi	 tidak	 hanya	 terkait	 alur	 pelaporan	 dari	 hasil	
capaian	kegiatan,	tetapi	juga	integrasi	kegiatan	yang	dilakukan	dengan	target	kinerja	di	instansi	tersebut.	
Koordinasi	 dengan	 instansi	 pemerintah	 di	 pusat	 juga	membantu	 dalam	 pencapaian	 kegiatan	 di	 daerah	
termasuk	unit	layanan	terdepan.	

2. Political	will	dari	kepala	daerah	sangat	mendukung	keberhasilan	program.	Staff	pelaksana	kegiatan	menjadi	
lebih	 punya	 komitmen	 untuk	 menjalankan	 kerjasama.	 Perlu	 ada	 waktu	 yang	 cukup	 untuk	 melakukan	
advokasi	dengan	kepada	daerah	untuk	pendanaan	kegiatan	peningkatan	kapasitas	pengelolaan	keuangan	
untuk	unit	layanan	serta	pemanfaatan	SEPAKAT	dengan	APBD.		

3. Komitmen	pimpinan	di	unit	layanan	untuk	mengawal	proses	kerjasama	dan	terlibat	dalam	kegiatan	menjadi	
enabling	 factor	 untuk	 keberhasilan	 dan	 tercapainya	 tujuan	 program.	 KOmitmen	 pimpinan	 kemudian	
dilanjutkan	dengan	pelembagaan	hasil.		

4. Koordinasi	 yang	 erat	 dengan	 KOMPAK	 baik	 di	 tingkat	 head	 office,	 provincial	 dan	 juga	 district	 sangat	
membantu	dalam	pelaksanaan	kegiatan.	Dengan	bekerja	sebagai	team,	harmonisasi	pelaksanaan	kegiatan	
bisa	dibangun.		

7 Serah	Terima	dan	Pengaturan	Berakhirnya	Proyek	
Component	A.	Provision	of	Cascade	Training	of	Public	Finance	Management	for	Kecamatan	and	Frontline	
Service	at	Sub-district	Level	

Penabulu	melalui	koordinasi	terakhir	dengan	Subdit	Bimtek	Keuangan	Daerah	tanggal	19-20	April	dan	
dilanjutkan	pada	27	April	telah	melaporkan	semua	hasil	program	kerjasama.	Terkait	dengan	Peningkatan	
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kapasitas	pengelolaan	keuangan	bagi	unit	layanan,	Subdit	akan	melanjutkan	program	tersebut	karena	
hal	tersebut	memang	menjadi	kebutuhan	daerah.		

Khusus	untuk	e-learning	yang	sudah	dilakukan	re-branding,	modifikasi	dan	penambahan	fitur,	Subdit	
Bimtek	Keuangan	Daerah	akan	melanjutkan	pengelolaan	website.	Dengan	pemanfaatan	e-learning	akan	
memberikan	 kemudahan	 bagi	 Subdit	 untuk	 menjangkau	 target	 pemerintah	 daerah	 yang	 menjadi	
sasaran	 dalam	 peningkatan	 kapasitas	 keuangan	 daerah.	 Subdit	 Bimtek	 Keuangan	 Daerah	 juga	 akan	
berkoordinasi	 dengan	 Subdit	 Teknologi	 Informasi	 terkait	 penyediaan	 infrastruktur	 dan	 juga	 proses	
maintenance	dan	troubleshooting.		

	

Component	 B.	 Provision	 of	 Training	 and	 Technical	 Assistance	 on	 Pro-Poor	 Planning,	 Budgeting,	
Monitoring	and	Evaluation	at	District	Level.	

Penabulu	akan	berkoordinasi	dengan	Bappenas	melalui	KOMPAk	berkaitan	dengan	penyerahan	hasil	
proyek	pengembangan	SEPAKAT.	Dokumen	Software	Requirements	Specification	(SRS)	dan	Source	Code	
sudah	diserahkan	kepada	KOMPAK	bersamaan	dengan	Laporan	Penyelesaian	Aplikasi	SEPAKAT.	Namun	
hanya	bagian	modular	Monitoring	dan	Evaluasi	yang	dapat	diserahkan	oleh	Penabulu	kepada	KOMPAK.	
Hal	 ini	dikarenakan	Pengembangan	Modular	Analisis	SNaPA	oleh	Tim	Bank	Dunia	akan	menyerahkan	
dokumen	 dan	 source	 code	 langsung	 kepada	 Bappenas.	 Sementara	 itu	 Modular	 Perencanaan	 dan	
Penganggaran	yang	dilaksanakan	oleh	Aplication	Programer	yang	diserahkan	hanyalah	dokumen	SRS,	
sedangkan	source	code	sudah	tersimpan	di	server	Pusdatin	Bappenas.		

Pengelolaan,	pemanfaatan,	dan	penyebarluasan	aplikasi	SEPAKAT	selanjutnya	akan	dilaksanakan	oleh	
Direktorat	 Penanggulangan	 Kemiskinan	 dan	 Kesejahteraan	 Sosial	 Bappenas	 bekerja	 sama	 dengan	
Pusdatin	Bappenas.	

8 Daftar	Akronim	dan	Singkatan		
A	

APBD:	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Daerah	
APBN:	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Nasional	
APBDesa:	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Desa	
ASN:	Aparatur	Sipil	Negara	
	

B	
BADIKLAT:	Badan	Pendidikan	dan	Pelatihan	
BAKTI:	Bursa	Pengetahuan	Kawasan	Timur	Indonesia	
BAPPEDA:	Badan	Perencanaan	Pembangunan	Daerah	
BAPPENAS:	Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional	
BDT:	Basis	Data	Terpadu	
Bimtek:	Bimbingan	Teknis	
BLUD:	Badan	Layanan	Umum	Daerah	
BPKAD:	Badan	Pengelolaan	Keuangan	dan	Aset	Daerah	
BOS:	Bantuan	Operasional	Sekolah	
BOK:	Bantuan	Operasional	Kesehatan	
BPS:	Badan	Pusat	Statistik	
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BPSDM:	Badan	Pengembangan	Sumber	Daya	Manusia	
BUMN:	Badan	Usaha	Milik	Negara	
	

C	
CSR:	Corporate	Social	Responsibility	(Tanggung	jawab	Sosial	Perusahaan	atau)	
CTH:	Catatan	Transaksi	Harian	
	

D	
DJPK:	Direktorat	Jenderal	Perimbangan	Keuangan	
DKI:	Daerah	Khusus	Ibukota	
DPPKAD:	Dinas	Pendapatan	dan	Pengelolaan	Keuangan	dan	Aset	Daerah	
DPA:	Daftar	Pelaksanaan	Anggaran	
	

G	
GESI:	Gender	Equality	and	Social	Inclusion	(Kesetaraan	Gender	dan	Inklusi	Sosial)	
GOI:	Goverment	of	Indonesia	(Pemerintah	Indonesia)	
	

I	
IDR:	Indonesian	Rupiah	(Rupiah	Indonesia)	
	

K	
KOMPAK:	Kolaborasi	Masyarakat	dan	Pelayanan	untuk	Kesejahteraan	
	

L	
LAKIP:	Laporan	Akuntabilitas	Kinerja	Instansi	Pemerintahan	
	

M	
MUSRENBANG:	Musyawarah	Perencanaan	Pembangunan	
	

N	
NTT:	Nusa	Tenggara	Timur	
	

O	
OPD:	Organisasi	Perangkat	Daerah	
	

P	
PFM:	Public	Finance	Management	(Pengelolaan	Keuangan	Publik)	
PUSKESMAS:	Pusat	Kesehatan	Masyarakat	
PTPD:	Pejabat	Teknis	Pendamping	Desa	
P3BM:	Perencanaan,	Penganggaran	Dan	Pemantauan	Yang	Berpihak	Pada	Masyarakat	Miskin	
PKP:	Pelatihan	Khusus	Pelatih	
PUSDATIN:	Pusat	Data	dan	Informasi	
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R	
RKA:	Rencana	Kegiatan	dan	Anggaran	
	

S	
SD:	Sekolah	Dasar	
SEPAKAT:	Sistem	Perencanaan,	Penganggaran,	Analisis	&	Evaluasi	Kemiskinan	Terpadu	
SID:	Sistem	Informasi	Desa	
SIMPADU:	Sistem	Informasi	Manajemen	Terpadu	
SMP:	Sekolah	Menengah	Pertama	
SNaPA:	Sub-National	Poverty	Assessment	
SOP:	Standar	Operasional	Prosedur	
SUMSEL:	Sumatra	Selatan	
SULSEL:	Sulawesi	Selatan	
	

T	
TOT:	Training	of	Trainer	(Pelatihan	khusus	Pelatih)	
TKPKD:	Tim	Kerja	Penanggulangan	Kemiskinan	Daerah	
	

U	
UPT:	Unit	Pelayanan	Terpadu	
UPTD:	Unit	Pelayanan	Terpadu	Daerah	

	

9 Glosarium	Istilah	Utama	
Cascading:	pelatihan	yang	dilaksanakan	menurun	secara	bertahap	
E-Learning:	suatu	sistem	atau	konsep	pendidikan	yang	memanfaatkan	teknologi	informasi	dalam	proses	

belajar	mengajar.	
Evaluasi:	proses	pengukuran	akan	evektivitas	strategi	yang	digunakan	dalam	upaya	mencapai	 tujuan	

pelaksanaan	program	atau	kegiatan	
Frontline	Service:	Pelayanan	terdepan	yang	langsung	berhubungan	dengan	masyarakat,	apalagi	terkait	

dengan	pelayanan	publik	
Perencanaan:	Proses	yang	mendefinisikan	tujuan	dari	organisasi,	membuat	strategi	digunakan	untuk	

mencapai	 tujuan	 pembangunan,	 serta	 mengembangkan	 rencana	 aktivitas	 kerja	
organisasi/pemerintah.	

Penganggaran:	Penciptaan	suatu	rencana	kegiatan	yang	dinyatakan	dalam	ukuran	keuangan	
Public	 Finance	Managemen:	 Semua	 kegiatan	 atau	 upaya	 atau	 aktivitas	 yang	 dilakukan	 pemerintah	

(pusat	 dan	 daerah)	 dalam	 mengelola	 semua	 urusan	 negara,	 khususnya	 yang	 berkaitan	
dengan	aktivitas	 finansial	pemerintahan	mulai	dari	 pengelolaan	penerimaan,	pengeluaran	
hingga	kebijakan		mengadakan	pembiayaan	

Maintenance:	 (pemeliharaan)	 adalah	 suatu	 kombinasi	 dari	 berbagai	 tindakan	 yang	 dilakukan	 untuk	
menjaga	suatu	barang	atau	memperbaikinya	sampai	suatu	kondisi	yang	bisa	diterima.Dalam	
peoyek	ini	adalah	aplikasi	E-Learning	dan	SEPAKAT.	
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Modul:	salah	satu	bahan	ajar	dalam	bentuk	cetak	yang	digunakan	oleh	peserta	pelatihan	sebagai	alat	
untuk	 belajar	 secara	mandiri	 dan	 digunakan	 seorang	 pengajar	 untuk	memberikan	materi	
kepada	peserta	pelatihan	secara	runtut	

Modular:	Istilah	yang	berhubungan	dengan	peralatan	IT	yang	memiliki	karakteristik	dapat	di	bongkar-
pasang	dengan	mudah,	maupun	menggantinya	dengan	unit	lain	yang	berbeda	bentuk	namun	
fungsi	sama	

Monitoring:	Aktifitas	yang	ditujukan	untuk	memberikan	informasi	tentang	sebab	dan	akibat	dari	suatu	
kebijakan	yang	sedang	dilaksanakan.	

Troubleshooting:	 pencarian	 sumber	 masalah	 secara	 sistematis	 sehingga	 masalah	 tersebut	 dapat	
diselesaikan.	

Tools:	Perkakas	alat,	atau	benda	yang	digunakan	untuk	mempermudah	pekerjaan.	
Video	 Tutorial:	 salah	 satu	 presentasi	 berbentuk	 video	 yang	mendeskripsikan	 langkah-langkah	 untuk	

mengerjakan	tentang	sesuatu	hal	yang	berkaitan	pembelajaran.	

10 	Lampiran:	
- Lampiran	1:	Kerangka	M&E	dan	hasil	yang	diperoleh	dibandingkan	dengan	indikator	
- Lampiran	2:	Laporan	Keuangan	Akhir	
- Lampiran	3:	Materi	Utama	yang	dihasilkan	
- Lampiran	4:	Materi	yang	dihasilkan	untuk	mempromosikan	DFAT/KOMPAK	





	

	 	



	

	 PANDUAN	MEKANISME	KOORINASI	(REPEATED	BOOK	TITLE)	---	EDIT	FOOTERTEXT	2	

	

YAYAYASAN PENABULU 
Komplek Rawa Bambu 1 

Jalan D. No 6, Pasar Minggu 
Jakarta Selatan 12520 

T +62 21 78848321 | F +62 21 78848321 
www.penabulu.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPAK 
Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Indonesia,10320 

T +62 21 8067 5000 | F +62 21 3190 3090 
www.kompak.or.id 


