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PFM di Indonesia sekarang memiliki perbandingan 
yang setara dengan negara-negara tetangganya yang 
sebanding dan dengan negara-negara PDB per kapita 
yang sebanding3, walaupun masih ada tantangan-
tantangan yang berarti. Sejak 2002, Indonesia telah 
menempatkan bagian penting dari landasan PFM 
pada tempatnya, mengesahkan UU tentang Keuangan 
Negara, Perbendaharaan dan Akuntansi, mereorganisasi 
Departemen Keuangan (Depkeu), menerbitkan revisi 
Keputusan Presiden tentang Pengadaan dan mendirikan 

1    Catatan ini menggunakan Laporan Dana-Bank Sampul Merah 
“Strengthening Budget Management”, Januari 2009; dan sumber-sumber 
lain.
2    Catatan ini mencakup masalah-masalah PFM dalam konteks 
Pemerintah Pusat, sementara masalah-masalah PFM yang berhubungan 
dengan tingkat pemerintahan yang lain dibahas dalam catatan kebijakan 
mengenai desentralisasi.
3    Indonesia, Belanja Negara dan Tanggung Jawab Keuangan, 21 Okto-
ber 2007. 

suatu Lembaga Nasional Pengadaan Publik. Meskipun 
upaya reformasi lanjutan telah terfokus pada pelaksanaan, 
termasuk modernisasi anggaran dan perbendaharaan 
negara, kualitas pengeluaran anggaran dan rendahnya 
kapasitas penyerapan oleh pengguna anggaran tetap 
merupakan masalah yang terus berlanjut.

Penyusunan dan Perencanaan Anggaran
Walaupun terdapat kemajuan, proses penyusunan 
anggaran tetap tidak mendukung perencanaan fi skal 
jangka menengah dan terhambat oleh lemahnya kaitan ke 
prioritas kebijakan. Depkeu dan Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) belum membangun 
kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penelaahan 
anggaran dan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi 
anggaran. Sebagai akibatnya, kebijakan tidak tercermin 
sepenuhnya pada anggaran nasional, dan pembuat keputusan 
tidak menerima informasi yang cukup untuk pertimbangan 
mereka. 

Pesan Pokok2

Kerangka kerja dasar bagi reformasi PFM telah disusun, komponen proyek untuk reformasi besar telah berjalan 
dan pemerintah siap untuk memperluas dan memperdalam agenda reformasi.

Tindakan Utama
1. Memperluas reformasi PFM yang ada untuk meningkatkan kualitas dan tingkat penyampaian layanan, efi siensi 

dan pencairan anggaran. 
2. Menyusun dan terapkan suatu undang-undang pengadaan yang transparan dan lengkap yang didukung oleh 

program pengembangan profesional untuk staf pengadaan berdasar proses-proses bisnis dan sistem IT yang 
modern.

3. Menghapus kekakuan dalam pengelolaan pegawai negeri sipil, untuk mendukung efi siensi dan kebijakan 
sumber daya manusia berdasarkan kinerja.

4. Meningkatkan fokus yang ada pada kepatuhan untuk memperkuat kendali internal, dan mengarahkan fungsi 
audit dan pengawasan untuk memastikan efi siensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan.

5. Mengkoordinasikan dan menyusun alur agenda reformasi PFM untuk mendukung pemahaman dan 
kepemilikan pada semua pemangku kepentingan termasuk departemen teknis dan Parlemen (DPR). 

6. Menyusun sistem penilaian dan pengawasan yang efektif untuk memastikan sumber daya telah digunakan 
untuk meraih hasil terbaik yang mungkin dicapai.

Manajemen Pembiayaan Publik yang Efektif 
(PFM)1 untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik
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bawahan mereka.4 Modifi kasi terhadap struktur organisasi 
yang ada membutuhkan banyak waktu dan usaha, karena 
pengesahannya harus diminta dari Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. Sistem kendali yang 
kaku ini menghambat kemampuan departemen dan 
lembaga publik untuk melaksanakan Anggaran Berbasis 
Kinerja (PBB). Keberlanjutan reformasi sektoral terancam 
oleh kebijakan manajemen SDM (berkenaan dengan 
penerimaan dan pemilihan, promosi, rotasi dan pelatihan 
tenaga kerja). Kebijakan-kebijakan tersebut menghambat 
profesionalisme dan peningkatan prestasi, dan 
menghalangi upaya pengembangan kapasitas. Pada waktu 
yang bersamaan, Depkeu dan beberapa lembaga publik lain 
telah berhasil menguji coba upaya-upaya yang bertujuan 
untuk modernisasi pengelolaan sumber daya manusia 
mereka dan telah memperkenalkan reorganisasi struktural 
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sumber daya publik sering terbuang karena percuma 
proyek-proyek tahunan diterapkan dalam siklus 
pertahun dengan tidak adanya kerangka belanja jangka 
menengah. Proyek-proyek sering tertunda dan/atau 
dikerjakan terburu-buru pada akhir tahun anggaran karena 
pencairan dana yang timpang, hambatan pelaksanaan dan 
masalah pengadaan. Kepatuhan yang kaku pada anggaran 
tahunan tanpa adanya kerangka kerja belanja jangka 
menengah yang dapat dipercaya berakibat tidak kondusif 
terhadap pengelolaan sumber daya yang berhubungan 
dengan pelaksanaan proyek-proyek yang berlangsung 
bertahun-tahun. Ketidakefi siensi dalam proses pengadaan 
makin dipersulit dengan prosedur administrasi yang 
membutuhkan persetujuan ulang pertahun bagi tim 
pengelola keuangan dalam unit pelaksana anggaran. 
Pelaksanaan anggaran pada awal tahun juga tertunda 
karena legislatif seringkali menunda pencairan anggaran 
untuk hal-hal tertentu sebelum mendapatkan klarifi kasi 
administrasi, walaupun anggarannya sudah ditetapkan.

Audit dan Pengendalian
Telah tercapai kemajuan yang baik pada beberapa 
tahun terakhir untuk memperkuat fungsi audit dan 
pengendalian, akan tetapi sistemnya masih rentan 
terhadap penyalahgunaan. Kendali atas pembayaran gaji 
masih tetap lemah. Kendali internal untuk pelaksanaan 
pembayaran selain gaji tidak sepenuhnya efektif, sehingga 
menghasilkan jejak rekam audit dan bukti akuntansi 
yang tidak lengkap. Proses kerja sekarang yang banyak 
menggunakan kertas memicu ketidakefi sienan dan 
masalah dalam pengelolaan. Pembayaran dan akuntansi 
bekerja di bawah sistem yang berbeda yang membutuhkan 

4    Masalah-masalah yang berkaitan dengan reformasi layanan pegawai 
negeri dibahas lebih perinci pada catatan kebijakan lain.

Walaupun prosedur-prosedur telah membaik, luasnya 
kegiatan di luar anggaran tetap tidak diketahui secara 
pasti sehingga jajaran departemen, yayasan dan militer 
tetap meneruskan penggunaan rekening-rekening di luar 
pengawasan Depkeu, yang memungkinkan pengumpulan 
dan penggunaan sumber daya di luar kendali pejabat yang 
dipilih dan masyarakat. 

Fungsi pengawasan parlemen (Dewan Perwakilan 
Rakyat - DPR) telah diperkuat, tetapi masih terfokus 
pada perincian anggaran, dengan mengabaikan masalah-
masalah kebijakan yang mendasar. Ini adalah akibat 
dari tingkat perincian yang detail yang dicantumkan pada 
dokumen-dokumen anggaran ditambah dengan lemahnya 
kemampuan dan kurangnya dukungan teknis kepada 
anggota-anggota DPR. 

Pelaksanaan anggaran 
Pelaksanaan belanja anggaran negara tetap menjadi 
masalah khusus (Gambar 1). Lebih dari setengah belanja 
negara terjadi pada tiga bulan terakhir tahun fi skal. Sebagai 
akibatnya, keseluruhan realisasi anggaran selalu berada di 
bawah pengeluaran belanja yang dianggarkan dari awal dan 
pola yang timpang ini menghambat pelaksanaan proyek 
yang efektif dan tepat waktu.

Kemajuan telah dicapai dalam pengadaan barang dan jasa 
publik pada beberapa tahun terakhir tetapi sasaran-sasaran 
reformasi masih belum tercapai dan proses pengadaan 
tetap menjadi penghalang belanja yang efektif. Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Pemerintah [LKPP] yang baru 
dibentuk sedang menyusun aturan pengadaan yang lebih 
sederhana dan membuat dokumen penawaran standar yang 
wajib digunakan semua lembaga pemerintah dan mitranya. 
Akan tetapi, keterbatasan kapasitas dan kelembagaan terus 
menghalangi pelaksanaan pengadaan yang efektif. Unit 
layanan pengadaan yang profesional dibutuhkan pada setiap 
jajaran departemen dan daerah untuk menggantikan komite 
pengadaan yang bersifat khusus (ad-hoc). LKPP telah 
menyusun suatu sistem untuk Pengadaan Pemerintah secara 
elektronik (e-GP) yang sekarang digunakan oleh beberapa 
badan dan departemen pelaksana termasuk Departemen 
Pekerjaan Umum. Tetapi pengembangan sistem-sistem lain 
menyebabkan masalah konsistensi penerapan kerangka sistem 
e-GP tidak terselesaikan.

Aturan dan praktik layanan sipil yang ada sekarang 
menghalangi kegiatan lembaga publik secara efi sien 
dan penerapan upaya-upaya reformasi secara efektif, 
dan menyulitkan para manajer untuk memilih, melatih, 
melakukan promosi dan memberi motivasi kepada 
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masukan data terpisah yang menghasilkan perbedaan 
antara catatan akuntansi Kas Negara dan catatan milik 
jajaran departemen. Pada waktunya hal ini meningkatkan 
keprihatinan akan kehandalan informasi akuntansi dalam 
laporan pelaksanaan anggaran. Sebagian besar audit 
dilakukan atas masalah-masalah kepatuhan sedangkan 
tinjauan atas sistem jarang dilakukan.

Pengawasan dan Evaluasi 
Pendirian Direktorat Evaluasi Kinerja (DPE) yang 
baru di bawah BAPPENAS telah memperkuat potensi 
untuk penilaian kinerja dan fungsi evaluasi di dalam 
sistem. Bila telah beroperasi penuh, unit yang didirikan 
pada akhir tahun 2007 itu akan memungkinkan badan 
perencana untuk menerapkan mandat pengawasan 
dan evaluasinya dalam hubungannya dengan dokumen 
rencana pembangunan pemerintah, yaitu RKP (Rencana 
Kerja Pemerintah) untuk jangka satu tahunan, dan 
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional) untuk jangka menengah. Hal ini akan 
membantu peningkatan penyampaian layanan dan 
pengalokasian sumber daya, berdasarkan atas hasil yang 
telah ditunjukkan. Akan tetapi, upaya pelaksanaan tujuan 
ini akan membutuhkan tinjauan peraturan-peraturan, 
pembangunan kapasitas dan kejelasan rencana jangka 
pendek dan menengah.

Manajemen Reformasi
Reformasi PFM Indonesia yang diluncurkan pada 
tahun 2001 terus menemui hambatan karena tidak 
adanya strategi yang terkoordinasi dengan prioritas/
urutan kepentingan yang tepat. Penyelesaian beberapa 
komponen agenda reformasi secara baik dan tepat waktu 
telah terhambat karena kurangnya pemahaman dan 
kepemilikan antara pemangku kepentingan, termasuk 
jajaran departemen dan DPR.

Prioritas Kebijakan untuk 
Indonesia yang sedang Bangkit

White paper tahun 2001 dan modernisasi kerangka kerja 
aturan perundangan di tahun 2002/2003 memuat prioritas 
reformasi untuk PFM sebagai berikut: 

 ♦ Penyatuan operasional proses anggaran. 
 ♦ Reformasi struktur program anggaran.
 ♦ Penggunaan anggaran berbasis kinerja dan kerangka 

kerja belanja jangka menengah.
 ♦ Memperkuat kemampuan perkiraan makroekonomi 

dari Kantor Kebijakan Fiskal. 

 ♦ Penerapan Rekening Tunggal Kas Negara. 
 ♦ Reorientasi dan perampingan Bagan Akun Standar
 ♦ Pelaksanaan sistem penganggaran dan perbendaharaan 

yang baru (SPAN). 
 ♦ Memperkuat fungsi audit eksternal (BPK).

Penyusunan anggaran
Persiapan untuk reformasi proses penyusunan anggaran 
telah dimulai dan pelaksanaannya diperkirakan akan 
dimulai sejak anggaran tahun 2010 dan seterusnya. 
Anggaran pertama dari masa perencanaan lima tahun 
berikut akan menetapkan prioritas kebijakan administrasi 
yang baru. BAPPENAS bersama-sama dengan Depkeu 
akan meninjau dan mengubah struktur program yang ada. 
Struktur yang baru akan disertakan dalam rencana lima 
tahun itu, yang mencakup periode antara tahun 2010 dan 
2014. Tujuannya untuk menyelaraskan program-program 
dan struktur organisasi, sehingga menciptakan kerangka 
kerja pertanggung-jawaban yang lebih erat.

Penyajian anggaran yang disatukan merupakan awal 
yang baik, tetapi sasaran utamanya adalah keterpaduan 
penuh antara perencanaan dan penganggaran. Rekayasa 
ulang proses kerja yang dimulai sebagai bagian dari 
sistem penganggaran dan perbendaharaan yang baru 
akan membantu menyatukan berbagai proses-proses 
perencanaan dan penganggaran. Dalam jangka panjang, 
otoritas harus menyelenggarakan suatu fungsi anggaran 
terpadu dengan suatu badan tunggal yang bertanggung 
jawab untuk penganggaran belanja yang terikat maupun 
yang tidak terikat.

Pemerintah juga bermaksud untuk mengembangkan 
belanja jangka menengah ke dalam sistem perencanaan 
melalui kerangka kerja anggaran berbasis kinerja. 
Dokumen perencanaan tahunan pemerintah memuat 
prioritas yang menuntun penempatan sumber daya dalam 
proses penganggaran. Untuk memperkuat hubungan 
antara perencanaan jangka menengah dan proses anggaran, 
rencana lima tahun kedepan akan berdasarkan pada 
perkiraan penempatan sumber daya jangka menengah 
dan indikasi plafon multitahun bagi program-program 
utama. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk 
mencerminkan prioritas jangka menengah secara lebih 
baik dalam penyusunan anggaran tahunan. Sasaran 
program dan plafon belanja harus diperbarui setiap 
tahun untuk menunjukkan perubahan-perubahan 
dalam lingkungan fi skal dan kebijakan. Kerangka kerja 
untuk menghubungkan plafon-plafon itu kepada proses 
penganggaran tahunan telah dikembangkan dengan 
Kerangka Kerja Belanja Jangka Menengah [MTEF] dan 
Anggaran Berdasar Kinerja [PBB].
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Di masa mendatang, penerapan PBB dan MTEF /
kerangka kerja anggaran multitahun akan memastikan 
bahwa belanja akan mencerminkan kebijakan dan 
prioritas program pemerintah secara lebih baik. Dengan 
pelaksanaan PBB, para manajer sebaiknya diberikan 
keleluasaan dalam mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya yang mereka miliki, termasuk sumber daya 
manusia. Kualitas yang lebih baik dan data pelaksanaan 
anggaran yang lebih tepat waktu sangatlah penting untuk 
memastikan bahwa arah kebijakan tetap berada dalam jalur 
selama pelaksanaan anggaran. 

Suatu tim peningkatan kinerja DPR, terdiri dari anggota-
anggota yang mewakili semua partai dan diketuai oleh 
Ketua Dewan telah dibentuk untuk mengusulkan 
peningkatan pengelolaan anggaran dan kinerja. Tim 
peningkatan kinerja itu telah mengusulkan pendirian 
Komite Akun Publik (PAC) dan Kantor Anggaran 
Parlemen (PBO) untuk memberikan analisa terhadap 
anggaran negara dengan kualitas yang lebih baik kepada 
Komite Anggaran. Depkeu harus memulai pembicaraan 
tingkat tinggi dengan DPR untuk merampingkan 
keterlibatan parlemen dalam proses anggaran dengan 
penggunaan mekanisme informal yang disetujui bersama 
sampai struktur yang lebih formal dapat diselenggarakan.

Pelaksanaan anggaran
Direktorat Jendral (DG) Perbendaharaan telah membuat 
beberapa langkah besar untuk meningkatkan pelaksanaan 
anggaran. Secara struktural, Direktorat Transformasi 
Perbendaharaan telah didirikan untuk membantu penerapan 
proses kerja yang lebih baik. Direktorat itu mengawasi 

penerapan sistem penganggaran dan perbendaharaan yang 
baru (SPAN), mengubah Bagan Akun Standar dan telah 
menyelesaikan gelombang pertama modernisasi kantor-
kantor perbendaharaan di daerah. Konsolidasi sistem 
Rekening Tunggal perbendaharaan dengan menyertakan 
rekening penerimaan terus berlangsung. Langkah-langkah 
untuk menghapus penghalang pencairan anggaran yang 
efektif termasuk pengangkatan kepala unit pelaksana 
anggaran tahunan, mendorong proses pengadaan yang tepat 
waktu, toleransi luncuran anggaran untuk kategori-kategori 
belanja tertentu yang peka secara sosial, dan penyusunan 
rencana tindakan untuk meratakan pengeluaran belanja 
negara sepanjang tahun fi skal.

Untuk meningkatkan keleluasaan bagi pemegang 
anggaran dalam mengelola sumber daya mereka, Depkeu 
sebaiknya mendelegasikan kewenangan penyusunan 
anggaran yang lebih besar bagi jajaran departemen 
dan kantor-kantor wilayah. Langkah-langkah harus 
diambil secara bersamaan untuk memastikan keutuhan 
sistem pelaporan. Hal itu akan meringankan kepadatan 
sistemik yang disebabkan oleh siklus anggaran tahunan. 
Sementara UU anggaran tahunan mengijinkan keleluasaan 
bagi manajer dan pengguna anggaran untuk mengelola 
sumber daya anggaran mereka, proses yang berkenaan 
dengannya sangatlah menyulitkan. Upaya yang lebih 
besar harus dibuat untuk memberikan informasi dini 
akan kemungkinan tersumbatnya pencairan anggaran. 
Penetapan pejabat pengguna anggaran haruslah bersamaan 
dengan jangka waktu proyek tersebut atau dengan masa 
kerja dari pejabat tersebut. Dirjen Perbendaharaan 
harus menemukan cara untuk memberikan insentif bagi 
pengguna anggaran untuk meningkatkan kinerja pencairan 
anggaran di tahun tersebut. 

Beberapa tahun terakhir, kemajuan telah dicapai 
dalam pengadaan publik tetapi agenda reformasinya 
masih tetap banyak. Prioritas utama adalah pergeseran 
dari pendekatan khusus (ad-hoc) yang dianut oleh 
komite pengadaan saat ini menjadi fungsi pengelolaan 
pengadaan berkelanjutan yang disertai oleh program 
pengembangan kapasitas secara nasional. Prioritas kedua 
adalah meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan 
menempatkannya pada undang-undang pengadaan sektor 
publik nasional yang komprehensif. Hubungan antara 
sektor swasta dan pengguna sistem akan meningkat 
dengan dokumen penawaran berstandar nasional, sistem 
e-GP yang efi sien dan suatu mekanisme penanganan 
keluhan yang independen. Upaya-upaya harus diarahkan 
untuk memperkuat fungsi audit pengadaan. 

Reformasi pengadaan harus mendahulukan upaya-upaya 
yang berdampak signifi kan dan memberikan hasil yang 

0

10%

20%

30%

40%

Jan Apr Jul Dec

Monthly Disbursement 2006
Monthly Disbursement 2007
Monthly Disbursement 2008

Gambar 1. Pelaksanaan anggaran masih mengalami tantangan
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segera tampak termasuk revisi dan penyederhanaan 
Kepress 80, kewajiban penggunaan dokumen penawaran 
berstandar nasional, dan penyusunan suatu buku panduan 
pengadaan. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas 
dibutuhkan dalam kemitraan bersama universitas-
universitas dan/atau lembaga pelatihan. Pengembangan 
sistem pengawasan dapat dilakukan berdasar percontohan 
dan dihubungkan kepada e-GP. Penyelenggaraan standar-
standar nasional untuk sistem e-GP merupakan suatu 
keharusan.

Audit dan pengendalian
Pemerintah telah menerbitkan suatu peraturan tentang 
kendali internal dan audit internal (PP 60/2008), 
yang menggunakan kerangka kerja pengendalian dari 
Komite Organisasi Sponsor (Committee of Sponsoring 
Organizations - COSO) (www.coso.org), dan memperjelas 
peran dan tanggung jawab pelaku yang berbeda yang 
terlibat di dalam fungsi proses audit internal. BPKP (Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sekarang 
bertanggung jawab atas koordinasi dan pengembangan 
fungsi audit internal Indonesia. Inspektur Jendral pada 
jajaran departemen dan Bawasdas (Badan Pengawas 
Daerah) atau bagian audit pada pemerintah daerah akan 
bertanggung jawab langsung atas audit internal pada 
departemen/pemerintah daerahnya. Sumber daya yang 
tersedia bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
meningkat secara berarti, dan kini BPK hadir di 33 provinsi. 

Penerapan kerangka kerja COSO secara efektif akan 
memperkuat kendali internal. Fungsi audit internal pada 
seluruh tingkat (BPKP, Irjen pada jajaran departemen dan 
Bawasda pada pemerintah daerah) harus bergerak menuju 
pendekatan sistemik berbasis resiko yang sejalan dengan 
praktik terbaik di dunia internasional.  

Pengawasan dan Evaluasi
Fungsi pengawasan dan evaluasi di dalam pemerintahan 
masih terus berkembang dan akan membutuhkan 
dukungan dan pengembangan kapasitas bagi Direktorat 
Evaluasi Kinerja di BAPPENAS. Penilaian apakah suatu 
program dilaksanakan sesuai rencana dengan hasil yang 
diharapkan merupakan bagian utama dari manajemen 
belanja yang sehat. Pengembangan sistem pengawasan 
efektif berdasarkan strategi terpadu jangka pendek dan 
panjang akan menjamin bahwa Direktorat Evaluasi Kinerja 
dapat menjalankan mandat yang penting ini secara efektif. 
Sasarannya adalah gabungan kerangka kerja yang dapat 
menilai apakah sumber-sumber daya telah dimanfaatkan 
dan digunakan, kegiatan telah dilaksanakan, dan hasil dan 
dampak yang diharapkan telah tercapai. 

Manajemen reformasi
Dibutuhkan suatu dokumen strategi/agenda reformasi 
PFM yang terpadu dan menyeluruh, termasuk 
penjadwalan waktu yang realistis. Strategi ini akan 
menyeimbangkan kapasitas pelaksanaan, menyelaraskan 
kegiatan reformasi dengan prioritas pemerintah, 
memastikan proses reformasi telah diurutkan dengan 
baik sesuai dengan tingkat kebergantungan, menjelaskan 
tanggung jawab dan bertindak sebagai alat bagi penyebaran 
informasi dan komunikasi. Keberhasilan pelaksanaannya 
akan membutuhkan komite pengarah tingkat tinggi yang 
berdedikasi penuh untuk memberikan dorongan dan 
keterpaduan.

Penyebaran informasi dan pelatihan lebih lanjut bagi 
jajaran departemen dan DPR akan meningkatkan 
kemungkinan reformasi PFM yang berkelanjutan. 
Biasanya, Dirjen Anggaran,, Dirjen Perbendaharaan dan 
BAPPENAS akan mengarahkan jajaran departemen 
terlibat pada tahap-tahap akhir dari proses pelaksanaan 
reformasi. Strategi reformasi penganggaran yang lebih baik 
akan menyertakan konsultasi dan komunikasi lebih awal 
dengan, dan melalui pelatihan bagi jajaran departemen dan 
lembaga-lembaga pelaksana.

Bagaimana Bank Dunia Dapat 
Membantu

Dukungan yang Sedang Berjalan
Bank Dunia mendukung reformasi PFM melalui 
rangkaian Pinjaman Pengembangan Kebijakan (DPL), 
melalui pinjaman investasi, evaluasi belanja negara dan 
dana perwalian untuk PFM. Dialog kebijakan PFM 
berdasar DPL melipatgandakan kekuatan konsultasi 
dan bantuan teknis dari Bank Dunia. Investasi seperti 
Program Administrasi Pendapatan dan Manajemen 
Keuangan Pemerintah (GFMRAP) dan Proyek Reformasi 
Administrasi Pajak Indonesia (PINTAR) yang baru 
memberikan dukungan atas berbagai reformasi dan 
investasi yang berkaitan. Dana Perwalian Multi Donor 
Manajemen Keuangan Publik mendanai program untuk 
peninjauan belanja negara, paket bantuan teknis, penasihat 
jangka pendek dan panjang untuk penyusunan anggaran 
dan reformasi perbendaharaan, dan aspek-aspek lain dari 
reformasi PFM. Dana Perwalian itu juga membantu 
mendanai survei Belanja Negara dan Tanggung Jawab 
Keuangan (PEFA) tahun 2007/2008.
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Dukungan Masa Depan
Dengan tersusunnya kerangka kerja dasar untuk 
reformasi PFM, dan reformasi besar yang sedang 
berjalan, pemerintah berada pada posisi yang kuat untuk 
bergerak menuju tahap yang lebih penting dan sulit dari 
agenda reformasi. Melalui pemberian layanan konsultasi 
berkesinambungan, Bank Dunia akan membantu 
pencapaian reformasi inti pemerintah seperti SPAN 
dengan layanan konsultasi tambahan untuk menuntun 
reformasi penganggaran, termasuk penerapan PBB dan 
MTEF. Melalui pengelolaan MDTF, Bank Dunia akan 
memastikan bahwa pengembangan kapasitas di dalam 
pemerintahan sehingga akan mampu menyerap inisiatif 
reformasi dan upaya pengawasan dan evaluasi dalam 
bentuk terbaik yang dapat memajukan sasaran pemerintah.

Pencapaian utama reformasi PFM di masa depan 
terletak pada sistem penganggaran dan perbendaharaan 
(SPAN) yang kini telah bergerak dari tahap rancangan 
dan pengadaan ke tahap pelaksanaan. Bank Dunia akan 
terus mendukung proses ini dengan bantuan teknis dan 
pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan 
utama. Dukungan itu akan memastikan bahwa kompetensi 
teknis yang dihasilkan melalui SPAN akan diberdayakan 
secara memadai untuk memenuhi permintaan reformasi 
strategis seperti desentralisasi, PBB, MTEF, pelaporan dan 
akuntansi secara akrual, dan pengelolaan sumber daya yang 
efi sien, seperti pada kas. 

Bank Dunia akan mendukung upaya-upaya pemerintah 
untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan 
akan terus membawa hasil. Termasuk di dalamnya 
adalah dukungan pada tinjauan belanja negara dengan 
bergeraknya Indonesia untuk menangani kekurangan 

pemberian layanan pada bidang-bidang kritis: tinjauan 
berjalan sedang berlangsung atau direncanakan untuk 
sector pertanian, perlindungan sosial dan prasarana. 
Bank Dunia mengusulkan untuk bekerja sama dengan 
deputi pengawasan dan evaluasi yang baru dibentuk 
di BAPPENAS sebagai penutup siklus anggaran 
(membawa evaluasi program-program untuk mengemban 
pengembangan program).

Dengan bergulirnya sistem dan reformasi penganggaran 
inti, akan menjadi penting untuk memperluas kegiatan 
PFM ke jajaran departemen dan unit-unit anggaran 
di tingkat yang lebih rendah dimana keputusan kritis 
dibuat. Yang sangat mendesak disertakan termasuk 
pelaksanaan percontohan kerangka kerja kendali internal 
COSO pada jajaran departemen. Bank Dunia siap untuk 
membantu penyusunan strategi dan rencana tindakan untuk 
pengembangan fungsi audit internal, dan memperkuat 
kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Bank Dunia juga 
akan membantu pada upaya-upaya yang sedang berjalan 
untuk meningkatkan manajemen keuangan pada jajaran 
departemen dan lembaga-lembaga di bawahnya.

Dukungan pada reformasi pengadaan untuk LKPP, 
jajaran departemen dan yang lain akan diberikan untuk 
mendukung penerapan pengadaan secara elektronik. 
Dukungan itu akan memastikan bahwa pemerintah akan 
menjadi peserta yang selalu mendapatkan informasi di 
dalam pasar barang-barang dan jasa, dan menghasilkan 
skala ekonomi dalam pengadaan pemerintah. Lanjutan 
reformasi di bidang pengadaan akan berhubungan dengan 
sistem-sistem yang dikembangkan pada bidang-bidang 
pengelolaan pendapatan, pembayaran perbendaharaan dan 
pelaporan dan akuntansi pemerintah.
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