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A. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) adalah unit eselon I di Kementerian
Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk mengelola pembiayaan serta menjaga agar risiko
yang timbul masih dalam batas yang terkendali. Pembiayaan diperlukan karena negara kita menganut
prinsip anggaran yang defisit dan berimbang, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara
yang besarnya melebihi dari angka penerimaan yang dapat dihimpun oleh negara diperlukan pembiayaan
agar pembangunan tetap bisa berjalan.
Pembiayaan itu sendiri terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman terdiri dari Pinjaman
Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri, Sedangkan surat berharga negara terdiri dari Surat Utang Negara
dan Surat Berharga Syariah Negara. Pembiayaan tersebut disesuaikan dengan peruntukkannya. Pengetahuan
masyarakat mengenai pembiayaan serta manfaat dan kegunaan pembiayaan itu sendiri dalam membiayai
anggaran negara masih sangat minim, sehingga tak jarang hal tersebut menimbulkan persepsi negatif
mengenai pembiayaan.
Berdasarkan PMK no 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan
program kehumasan dan hubungan investor terkait pelayanan data, informasi dan kerjasama edukasi
pengelolaan pembiayaan dan risiko. Oleh karena itu, selain melaksanakan core fungsi, DJPPR juga harus
melaksanakan fungsi edukasi kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat mengetahui definisi dan
kegunaan serta diharapkan nantinya setelah menetahui manfaat dari pembiayaan itu sendiri, masyarakat
dapat turut berperan aktif dalam aktifitas pembiayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah pembiayaan
yang berasal dari dalam negeri.

2. STAKE HOLDER
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan
para stake holder baik internal maupun eksternal. DJPPR juga membina hubungan baik dengan stake holder
yang berhubungan dengan layanan edukasi DJPPR seperti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Institusi Perguruan Tinggi
Kalangan akademisi
Mahasiswa
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
Masyarakat.
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B. PELAKSANAAN LAYANAN EDUKASI
1. PROGRAM MAGANG
Program magang merupakan salah satu layanan edukasi DJPPR. DJPPR selaku instansi pemerintah yang
mengimplementasikan berbagai macam bidang keilmuan membuka peluang kepada mahasiswa yang ingin
membandingkan teori dan praktik, serta memperoleh pengalaman di dunia kerja dengan mengikuti program
magang di DJPPR. Mahasiswa yang mengikuti magang merupakan mahasiswa yang memiliki kewajiban
untuk memenuhi salah satu komponen mata kuliah, yang mana biasanya merupakan mahasiswa-mahasiswa
tingkat akhir sembari mempersiapkan untuk tugas akhir ataupun skripsi maupun mahasiswa regular yang
ingin memperoleh ilmu dan pengalaman dari sisi yang berbeda dari yang diperoleh di kampus. Selain itu,
terdapat juga mahasiswa yang ingin menemukan ide untuk diajukan sebagai bahan penulisan tugas akhir.
Pada tahun 2019, program magang dilaksanakan dalam dua batch, yakni batch I pada Januari-April 2019
dan batch II pada Juni-Agustus 2019. Setiap periode batch magang, terdapat kelas pengayaan yang
terjadwal pada Rabu dan Jumat tiap minggu. Tabel 1.1 adalah tabel yang menerangkan judul materi yang
dibawakan pada kelas pengayaan.
Tabel 1.1
Materi Pengayaan Program Magang DJPPR
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Peserta program magang diisi oleh mahasiswa/i yang berasal dari berbagai latar program studi dan
perguruan tinggi. Setiap tahun, DJPPR menerima aplikasi lamaran program magang cukup banyak.
Sehingga DJPPR harus menyeleksi calon peserta program magang karena keterbatasan ruangan. Tabel 1.2
berikut ini menerangkan asal usul mahasiswa/i program magang DJPPR tahun 2019.
Tabel 1.1
Peserta Program Magang DJPPR

Program pengayaan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para mahasiswa tentang tugas dan
fungsi utama dari DJPPR sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan
mahasiswa pada khususnya, serta meminimalisir pandangan negatif masyarakat terhadap pembiayaan.
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Selain itu selama pelaksanaan program magang mahasiswa diminta untuk menyiapkan presentasi pada
akhir masa magang. Presentasi ini berupa pemaparan rencana tugas akhir yang akan diajukan oleh
mahasiswa. Presentasi tersebut juga berisi hasil dari pengamatan dan penelitian mahasiswa pada DJPPR
sebagai konten utama dalam tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa. Harapannya, dengan adanya
presentasi yang akan disaksikan oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan DJPPR, dapat membantu
mahasiswa memberikan saran dalam menyajikan tugas akhir yang bermanfaat dan berkualitas.

2. SOSIALISASI EDUKASI
DJPPR aktif dalam memberikan layanan edukasi baik online maupun offline kepada masyarakat.
Dalam memberikan edukasi offline kepada public, DJPPR salah satu dengan melakukan kegiatan
sosialisasi kepada para mahasiswa, akademisi dan pegawai di Instansi-intansi pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2019 DJPPR telah melakukan
beberapa kali sosialisasi. Tabel 2.1 menjelaskan sosialisasi yang dilakukan oleh DJPPR tahun
2019.
Tabel 2.1
Sosialisasi DJPPR

Selain sosialisasi secara offline, DJPPR juga aktif mensosialisasikan informasi dan edukasi pembiayaan
melalui media seperti platform Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Website. Berikut adalah konten
yang telah diunggah oleh akun DJPPR:

4

a) Facebook
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b) Instagram

c) Youtube
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d) Twitter
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e) Website

3. KUNJUNGAN EDUKASI
Selain sosialisasi, DJPPR juga melaksanakan layanan edukasi yaitu kunjungan edukasi di
kantor DJPPR. Kunjungan edukasi merupakan salah satu produk layanan informasi yang
diberikan oleh DJPPR kepada masyarakat terutama civitas akademika. Kunjungan edukasi
ini merupakan kunjungan langsung yang dilakukan oleh pihak universitas ke kantor DJPPR.
Pihak universitas dalam hal ini adalah mahasiswa maupun kalangan akademisi dari
universitas yang bersangkutan.
Pada tahun 2019, DJPPR khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal, menerima tujuh
kunjungan edukasi. Kunjungan edukasi ini diakomodir oleh Bagian Organisasi, Tata Laksana,
dan Layanan Informasi. Rincian dari kegiatan kunjungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1
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Tabel 3.1
Kunjungan ke DJPPR

4. KERJA SAMA EDUKASI
Selain itu sosialisasi, DJPPR bekerja sama dengan perguruan tinggi yang tertuang dalam
perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman. MoU atau kerja sama edukasi merupakan
produk terakhir dari layanan edukasi yang diselenggarakan pada tahun 2019, berupa kerja
sama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko dengan pihak universitas dalam hal
pemberian edukasi kepada para mahasiswa di universitas bersangkutan. Maksud dan tujuan
kerjasama ini adalah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah melalui
pengembangan pembelajaran akademis dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara,
khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta mendukung
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2)
Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian kepada Masyarakat.
Kerjasama ini dilakukukan agar terbentuknya suatu hubungan yang sinergis antara DJPPR
dengan universitas dalam hal penyediaan layanan edukasi mengenai keuangan negara,
khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Dalam hal ini,
pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan, dengan berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan
substansi pengajaran sesuai bidangnya dari waktu ke waktu, sehingga akademisi, baik
kalangan pengajar maupun mahasiswa, dapat berperan sebagai agen perubahan (change
agent) dalam rangka mensosialisasikan program kerja pemerintah di bidang pengelolaan
keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko secara benar kepada publik
melalui kegiatan akademis, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dan masukan
untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah. Tabel 4.1 menerangkan daftar kerjasama
edukasi yang berhasil ditantangani antara DJPPR dengan Universitas selama tahun 2019.
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Tabel 4.1
Kunjungan ke DJPPR

5. PENYELENGGARAAN BOOTH DAN EVENT
DJPPR juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui booth dan event. Salah satu
cara yang dilakukan DJPPR agar edukasi publik yang dilakukan agar lebih massif dan
merambah ke seluruh lapisan masyarakat adalah dengan aktif berpartisipasi dalam eventevent yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan maupun event yang
diselenggarakan oleh para Stakeholder DJPPR. Tabel 5.1 menerangkan daftar booth dan
event yang diikuti maupun diselenggarakan oleh DJPPR selama tahun 2019.
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Tabel 5.1
Kunjungan ke DJPPR

C. PENUTUP
Laporan ini merupakan dokumentasi Layanan Edukasi DJPPR selama Tahun 2019. DJPPR
mengharapkan pembaca mendapat informasi baru mengenai layanan edukasi DJPPR Tahun Anggaran
2019. Kami juga mengharapkan masukan dari pembaca untuk mengoreksi atau menambah informasi yang
telah dituangkan dalam laporan edukasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
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