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Kemenkeu Seleksi Terbuka
Untuk Jabatan Kepala BKF

Pemerintah Serap Dana Rp7
Triliun dari Lelang Sukuk

NERACA

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan
melakukan seleksi terbuka untuk
pengisian jabatan Kepala Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) bagi pegawai
negeri sipil (PNS) pusat dan daerah
serta non-PNS yang memenuhi
syarat.Keterangan tertulis dari Panitia
Seleksi Calon Kepala BKF Kementerian
Keuangan yang diterima di Jakarta,
Selasa, menyebutkan calon peserta seleksi dapat mengikuti pendaftaran secara daring mulai 15 Januari hingga 28
Januari 2020.

Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp7 triliun dari
lelang empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada awal tahun dengan total
penawaran yang masuk sebesar Rp59,14 triliun.
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang
diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan hasil lelang
sukuk ini memenuhi target indikatif yang ditentukan
sebelumnya.
Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS15072020 mencapai Rp1,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,20417 persen dan imbalan secara
diskonto. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh
tempo pada 15 Juli 2020 sebesar Rp21,15 triliun dengan
imbal hasil terendah yang masuk 4,125 persen dan tertinggi 4,625 persen.
Jumlah dimenangkan untuk seri PBS002 sebesar
Rp1,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang
5,85153 persen dan tingkat imbalan 5,45 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo
pada 15 Januari 2022 ini mencapai Rp22,18 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,75 persen dan tertinggi 6,3125 persen.
Untuk seri PBS026, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,41928 persen dan tingkat imbalan 6,625 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo
pada 15 Oktober 2024 ini mencapai Rp12,43 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 6,40625 persen dan
tertinggi 6,78125 persen. Q bari

Persyaratan umum yang diminta dalam seleksi ini
adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana
atau diploma IV (diutamakan minimal pascasarjana)
serta kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dibutuhkan dan berusia 58 tahun pada 1
Maret 2020.
Selain itu, mempunyai pengalaman kerja dalam
bidang fiskal, keuangan dan ekonomi makro secara kumulatif paling singkat selama tujuh tahun bagi PNS dan
10 tahun bagi non-PNS serta memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
Khusus bagi PNS, persyaratan yang wajib dimiliki
adalah sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II atau jabatan
fungsional jenjang ahli utama minimal selama dua
tahun.
Berbagai tahapan seleksi terbuka ini mencakup seleksi administrasi, penilaian terhadap makalah, rekam
jejak dan integritas, prestasi kerja dan kompetensi, wawancara oleh panitia seleksi dan wawancara oleh
Menteri Keuangan.
Untuk persyaratan lainnya, peminat yang memenuhi persyaratan umum dapat mengakses laman
"seleksi-terbuka.kemenkeu.go.id" untuk informasi
lebih lengkap mengenai ketentuan maupun jadwal seleksi.
Saat ini, posisi jabatan Kepala BKF sedang lowong
usai Suahasil Nazara terpilih sebagai Wakil Menteri
Keuangan pada Oktober 2019.
Suahasil Nazara juga baru saja dilantik sebagai
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) ex officio Kementerian Keuangan. Ia terpilih sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKF usai mengikuti seleksi terbuka pada akhir 2014.
Dalam seleksi itu, Suahasil yang diangkat sebagai
pejabat definitif Kepala BKF pada 31 Oktober 2016,
menyisihkan Andin Hadiyanto dan Djoko Hendratto.
Pria kelahiran 23 November 1970 itu pernah menjabat sebagai pengajar di FE Universitas Indonesia,
Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan
Anggota Dewan Ekonomi Nasional . Q bari
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PELUNCURAN BUKU CERITA DRIVER GOJEK : VP Region Corporate Affairs Gojek Michael Reza Say (tengah) bersama Penulis
Buku Nanti Kita Cerita Tentang Driver Gojek/NKCTDG Marchella FP (kiri) dan Sukirman Perwakilan mitra driver dalam acara
peluncuran buku NKCTDG, di Jakarta, Selasa (14/1). Buku ini berisi tentang kisah-kisah inspiratif mitra driver yang menyentuh
hati. Kolaborasi pembuatan buku ini juga bagian dari kampanye #PenjagaAmanah dimana tingginya kualitas pelayanan para
mitra driver yang diatas batas ekspektasi membuat Gojek menjadi penyedia layanan on-demand yang paling andal dan terlengkap pilihan masyarakat.

Menkeu Hentikan Penyaluran
Dana Desa ke 56 Desa Fiktif
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menegaskan penyaluran dana desa
untuk 56 desa fiktif atau desa yang memiliki
nama tapi tidak berpenghuni di Kabupaten
Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani
saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV
Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia untuk membahas postur APBN
2020 di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (14/1).
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“Penyaluran dana desa
pada tahap ketiga 2019 untuk ke 56 desa dihentikan
seluruhnya,” katanya. Sri
Mulyani mengatakan peng-

hentian penyaluran dana
desa tersebut dilakukan
sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status
desa secara hukum maupun
secara substansi fisik. “Kami
bekerja berdasarkan selu-

ruh evidence dan bukti secara fisik yang memang ada
bukti tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan kasus itu
berawal dari pembentukan
56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan
Daerah Konawe Nomor 2
Tahun 2011. 56 desa tersebut akhirnya mendapatkan
nomor registrasi desa dari
Kementerian Dalam Negeri
pada 2016 sehingga mulai
2017 desa itu memperoleh
alokasi dana desa dari pemerintah.
Di sisi lain, Sri Mulyani
menyebutkan bahwa penyaluran dana desa untuk
empat desa dihentikan pa-

da tahap ke-3 atau triwulan
III-2018 karena terindikasi
adanya permasalahan pada
administrasinya sehingga
pihak Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan. “56 desa itu mengalami cacat hukum karena
Perda itu tidak melalui tahapan di DPRD dan register
Perda itu adalah tentang
Pertanggungjawaban
APBD. Jadi memang tujuannya begitu,” jelasnya.
Menurutnya, pembentukan desa baru harus
memiliki Peraturan Daerah
sendiri dan tidak ditempelkan pada Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD. Q bari
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Distribusi BBM Perlu
Utamakan Pulau Terluar
NERACA
Jakarta - Pengamat kebijakan kemaritiman Abdi Suhufan mendorong berbagai pihak terkait dapat
mendistribusikan BBM utamanya untuk berbagai pulau terluar termasuk yang terdapat di sekitar kawasan
perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. "Di Natuna
ada SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) terapung tapi kadang-kadang kekurangan pasokan BBM
untuk nelayan," kata Abdi Suhufan seperti dikutip
Antara, kemarin.
Untuk itu, ujar Abdi yang juga menjabat sebagai
Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu, perlu ditingkatkan koordinasi untuk memastikan ketersediaan BBM bagi kalangan nelayan Natuna.
Ia memaparkan bahwa berbagai pihak terkait itu selain Pertamina dan BPH Migas, juga perlu bersinergi
dengan KKP. Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan
menyampaikan bahwa akses bahan bakar minyak
(BBM) bagi nelayan masih menjadi persoalan yang dihadapi. Menurut dia, terdapat dua kendala utama yang
menyebabkan nelayan-nelayan tradisional tidak dapat
mengakses BBM bersubsidi. Q bari

