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Yth. Para Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Sebagai salah satu tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dalam rangka peningkatan

kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sinergi fiskal antara Pusat dan Daerah, perlu

dilakukan upaya-upaya optimalisasi pengelolaan kas pemerintah daerah untuk mendorong

akselerasi pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Saat ini Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

bersama dengan Tim Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)

Universitas Indonesia sedang melakukan kajian terkait optimalisasi pengelolaan kas pemerintah

daerah. Selanjutnya, dalam rangka pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan

penyusunan analisis kajian tersebut, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh

pemerintah daerah dengan sasaran responden yaitu para kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah dan/atau pejabat yang berwenang dan berkompeten terkait pengelolaan kas

daerah.

Mengingat pentingnya substansi kajian tersebut, kami mohon bantuan Saudara/i agar

kiranya berkenan untuk dapat berpartisipasi sebagai responden melalui pengisian kuesioner

dimaksud. Adapun pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan mengakses tautan berikut:

https://s.id/kuesioner_optimalisasi_pengelolaan_kas_pemda. Kami harapkan pengisian

kuesioner dapat dilakukan pada kesempatan pertama dan disampaikan selambat-lambatnya

tanggal 6 November 2022. Kami sangat mengapresiasi partisipasi dari Saudara/i sebagai bagian

dari upaya bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan, DJPK berkomitmen

untuk membudayakan pelayanan yang prima dan berintegritas serta tidak memungut biaya atas

pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Saudara/i untuk tidak

memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada para pegawai kami.

Atas perhatian dan partisipasi Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.
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