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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungbalai adalah salah satu 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah lingkup 

tanggungjawab Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, 

memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam pengelolaan 

keuangan/penyaluran APBN bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berada 

pada Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Peran penting 

tersebut antara lain  : 

a. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar berdasarkan Peraturan 

perundang-undangan; 

b. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 

c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas 

Negara; 

d. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

e. Pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Negara, baik melalui Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Umum maupun Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat. 

 LAKIP ini selain memuat tujuan dan sasaran, juga memuat analisis pencapaian 

kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja tahun 2012 

KPPN Tanjungbalai.  

Dalam pengukuran kinerja kegiatan maupun sasaran menunjukkan tingkat 

pencapaian sebagai berikut : 

1. Terlaksananya penyaluran APBN menunjukan kualitas yang memuaskan, baik 

dari sisi kebenaran dan ketepatan waktu yang mencapai 96%; 

2. Sudah terlaksananya penatausahaan PNBP sepanjang tahun 2012 secara 

benar dan tepat waktu dengan persentase pencapaian 100%; 

3. Pelaksanaan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran negara telah 

terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persentase 

pencapaian 100 %, yang tercermin dari tersajinya informasi tentang 

pertanggungjawaban Bendum secara benar dan tepat waktu serta tersajinya 

informasi tentang posisi kas melalui Laporan Kas Posisi yang akurat; 
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4. Pelaporan Keuangan Pemerintah yang handal dan transparan menunjukan 

pencapaian yang cukup baik dengan persentase mencapai 100%, melalui 

proses rekonsiliasi data dengan Satker sesuai dengan batasan waktu yang 

telah ditetapkan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sebagai wujud dari pertanggungjawaban APBN; 

5. Sisi kelembagaan dan ketatalaksanaan juga menunjukan kualitas mencapai 

100%, baik dari penyajian data dan informasi kelembagaan maupun tanggapan 

dan tidak lanjut LHP yang dikeluarkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

sebagai pembina KPPN Tanjungbalai; 

6. Pelayanan internal, yaitu pelayanan kepegawaian kepada pegawai KPPN 

Tanjungbalai juga menunjukkan persentase yang memuaskan, yaitu 100%, 

dengan tanpa adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai KPPN 

Tanjungbalai; 

7. Sumber Daya Manusia yang menjadi motor penggerak KPPN Tanjungbalai juga 

memiliki nilai pencapaian kualitas sampai 95%, dimana masih diperlukan 

adanya diklat-diklat yang dapat meningkatkan kemampuan para pegawai KPPN 

Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; 

8. Pengelolaan Keuangan maupun perencanaan dan pelaporan realisasinya 

menunjukkan persentase mencapai 100%; 

9. Sarana dan prasarana yang ada di KPPN Tanjungbalai dapat dikatakan 

memadai karena menunjukan tingkat pencapaian di angka 100% baik dari sisi 

ketersediaan sarana dan prasarana juga dari sisi kelayakan dan terpeliharanya 

sarana dan prasarana tersebut. 

Pencapaian kinerja KPPN Tanjungbalai baik dari aspek output maupun outcome 

menunjukkan angka rata-rata diatas 90%. Hambatan yang dialami dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan KPPN Tanjungbalai pada Tahun 2012 antara lain : 

1. Kekurangsiapan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan; 

2. SDM yang belum menguasai bidang kerjanya pada sebagian Satuan Kerja; 

3. Belum terpenuhinya formasi pegawai yang ideal pada KPPN Tanjungbalai. 

 Dengan keterbatasan SDM, KPPN Tanjungbalai masih dapat melakukan 

pelayanan dengan baik dengan pencapaian rata-rata diatas 90%. Walaupun dengan 

formasi yang kurang ideal, para pegawai KPPN Tanjungbalai tetap memiliki 

semangat kuat untuk melayani penyaluran APBN dan penatausahaan penerimaan 
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maupun pengeluran negara. Apabila formasi pegawai/SDM terpenuhi secara ideal 

kami optimis dapat melaksanakan pelayanan melebihi dari target yang ditetapkan. 

 Adanya pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan dalam 

LAKIP diharapkan menjadi umpan balik untuk mendorong dan memotivasi pegawai 

KPPN Tanjungbalai  dalam rangka peningkatan aktifitas, kreatifitas dan inovasi 

selanjutnya meningkatkan kinerja, sehingga Visi dan Misi dari KPPN Tanjungbalai 

dapat terwujud sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 
 


