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Profil 

Sutisno, Ak : … setiap pegawai sudah tahu apa 
yang jadi tanggung jawabnya tanpa 
perlu diberi perintah sampai harus 
berkali-kali diingatkan agar menye-
lesaikan tugasnya….. 

SPIP : Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih 
Cerah 

Budaya Organisasi sebagai pondasi system pengendalian intern 

Pelayanan Birokrasi yang Berkelas Untuk Memperkuat Pon-
dasi Ekonomi 



Anda termasuk seseorang yang mempunyai ide-ide segar yang selalu mengalir? 
 
Anda ingin ide-ide tersebut tidak hanya menjadi sekedar ide, atau bahkan bisa menjadi inspirasi bagi 
orang lain? 
Bersyukurlah, karena kemajuan internet telah memfasilitasi keinginan anda. Ribuan netter telah 
menggunakan fasilitas blog sebagai media share of knowledge. Memang, Roy Suryo sempat mengkritik 
bahwa informasi yang dipublikasikan lewat blog belum tentu bisa dipertanggungjawabkan mengingat 
setiap orang bisa saja meng-upload informasi. Namun demikian, blog setidaknya bisa menjadi media 
untuk mendokumentasikan tulisan-tulisan kita. Bahkan, blog juga bisa menjadi sarana untuk 
mengembangkan ide-ide yang sebelumnya hanya mampir di kepala.  
Komunitas Blogger BPKP Sulsel, sebagai salah satu bentuk learning organisation, mengajak anda untuk 
bergabung mengembangkan dan menghargai ide-ide anda agar ia tidak lenyap begitu saja. Jika anda 
bergabung dengan komunitas ini, anda akan diajarkan bagaimana membuat sebuah blog. Selanjutnya, 
anda akan ter-link dengan blog-blog anggota komunitas blog ini yang akan memungkinkan  ide-ide anda 
mendapatkan komentar yang bermanfaat. Setiap tahun Komunitas Blogger BPKP Sulsel akan memilih 
dan memberikan penghargaan pada blog terbaik. 
Tertarik? 
 
Hubungi: Nur Ana Sejati     (a_nanana_s@yahoo.com) 
Blog anggota komunitas:  

www.damargohadiono.wordpress.com 
www.dwiyanis.wordpress.com 
www.anasejati.wordpress.com 
djogjess.blogspot.com 

Welcome to Komunitas Blogger BPKP Sulsel 



Penerbitan Paraikatte edisi kali ini agak terlambat. Kami segenap kru memohon 
maaf atas keterlambatan tersebut. Bukannya hendak berapologi, tapi peristiwa 
penting menjelang terbitnya bulettin ini, terbitnya PP 60 tentang SPIP, memaksa 
kami untuk melakukan peliputan yang lebih dalam. Kehadiran PP tersebut sung-
guh melegakan karena eksistensi BPKP terlihat jelas dalam ketentuan tersebut. 
Ditambah lagi issue krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika juga men-
dorong kami untuk mengulasnya dari sisi efeknya terhadap kualitas pelayanan 
publik.  

Kedua peristiwa tersebut menjadi pertimbangan kami untuk mengulasnya dan 
menjadi tema sentral dalam Paraikate ke-4. Namun, keterbatasan waktu dengan 
adanya hari libur bersama lebaran turut berkontribusi pada kurang optimalnya 
ulasan kami. Di sisi lain, kami sangat mengapresiasi tulisan-tulisan pembaca un-
tuk rubrik-rubrik lain yang cukup bervariasi. Dalam edisi kali ini bahkan memuat 
sebuah cerpen yang ditulis oleh Agus Catur. Rubrik budaya kerja pun tetap 
mampu kami hadirkan. Liputan khusus pernikahan Bapak Kepala Perwakilan 
Sulsel muncul dalam edisi ini. Terima kasih buat seluruh kontributor. 

Bulan Ramadhan dan Hari Raya I’dul Fitri telah lewati dan juga mengiringi dalam 
penerbitan buletin kita. Banyak hal telah kita lalui, dan dalam kegiatan ini tidak 
ada yang sempurna. Untuk itu kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ” 
Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.     

Dari Redaksi 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

Hari Jum’at, tanggal 28 Agustus 2008 lahirlah sebuah Pera-
turan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2008 tentang Sis-

tem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Dalam peraturan pemerintah tersebut tanggung jawab 
BPKP semakin strategis.  Tanggungjawab baru yang utama 

bagi kita adalah pasal 59 PP 60/2008 yang menyebutkan 
BPKP ditugaskan sebagai Pembina  Penyelenggaraan SPIP.  

Point tersebut mengharuskan kita untuk dapat menyusun 
pedoman pelaksanaan SPIP beserta tools-nya  Saat ini para 
“orang pintar” di BPKP Pusat sedang menyusun “road map’ 

untuk lebih mengejawantahkan apa dan bagaimana PP 
60/2008. Memang kepercayaan yang telah diberikan 

kepada kita haruslah kita jaga dan kita laksanakan den-
gan sebaik-baiknya. Kita yakin, dengan bekerja keras 
dan saling bergandeng tangan kita pasti dapat men-

jalankan amanah ini dan kita semua pasti bisa mewu-
judkan dan membuktikan bahwa kita memang layak 

dan bisa menjalankan amanah ini.  

Semoga… 
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Tidak dapat dipungkiri, memang 
kita sangat bersukacita atas 
terbitnya PP Nomor 60 tahun 
2008 tentang SPIP.  BPKP 
layaknya mendapatkan anugrah, 
dan bagi kita semua anugrah 
tersebut harus disyukuri serta 
diemban dengan baik karena itu 
merupakan bagian dari "Amanah" 
pemerintah.  Kalau kita telaah 
lebih lanjut sebenarnya amanah 
apa siy.. yang terkandung di PP 
60/2008 ? Berikut gambaran 
umum PP 60/2008. 

PP 60/2008 terdiri dari 3 (tiga) 
Bab, yaitu Bab Satu Pendahuluan, 
Bab Dua Unsur Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, 
Bab Tiga Penguatan Efektifitas 
Penyelenggaraan SPIP, dan Bab 
Empat Ketentuan Penutup, 
dengan jumlah pasal keseluruhan 
sebanyak 51 pasal.  PP 60/2008 
juga dilengkapi dengan penjelasan  
masing-masing pasal, dan juga 
Lampiran Daftar Uji Pengendalian 
Intern Pemerintah, sebagai satu 
kesatuan bagian yang tak 
terpisahkan dari PP ini.  

Kalau kita meng-eksplore pasal 
demi pasal, BPKP mempunyai 
kepastian hukum, kedudukan, dan 
tugas yang baru di jagad 
pengawasan internal di Indonesia. 
Hal tersebut secara tegas 
tercantum dalam Pasal : 

Pasal 1 ayat 4 : BPKP adalah 
aparat pengawasan intern 
pemerintah yang 
bertanggungjawab langsung 
kepada Presiden. 

Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49 ayat 
2 : APIP (termasuk di dalamnya 
BPKP) melakukan pengawasan 
intern melalui audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya. 

Pasal 49 ayat 2 : BPKP melakukan 
pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan Negara 
atas kegiatan tertentu yang 
meliputi : kegiatan yang bersifat 
sektoral, kegiatan kebendaharaan 
umum Negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendaharawan 
Umum Negara, dan kegiatan lain 

berdasarkan penugasan dari 
Presiden, 

Pasal 57 ayat 4 : BPKP melakukan 
reviu atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat sebelum 
disampaikan Menteri Keuangan 
kepada Presiden. 

Pasal 59 ayat 1 dan 2 : BPKP 
melakukan pembinaan terhadap 
penyelenggaran SPIP yang meliputi : 
penyusunan pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP, sosialisasi 
SPIP, pendidikan dan pelatihan 
SPIP, pembimbingan dan konsultasi 
SPIP, dan peningkatan kompetensi 
auditor aparat pengawasan intern 
pemerintah. 

 

Dari pasal-pasal tersebut jelas, 
bahwa kita BPKP selayaknya 
berbangga hati menerima 
tanggungjawab yang begitu besar. 
Namun, setelah terbitnya PP 
60/2008 ini, tidak serta merta kita 
berhenti disini saja .Perlu dilakukan 
langkah konkret untuk 
mengejawantahkan PP ini menjadi 
lebih dapat diaplikasikan.  

 

SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH  (SPIP) 

Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang 
Lebih Cerah 

Oleh : Tony Triyulianto, Ak 

TOPIK UTAMA 
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Konsep Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah 

Inti dasar dari PP 60/2008 adalah 
terciptanya suatu system 
pengendalian intern pemerintah 
yang dapat mewujudkan suatu 
prakrik-praktik good governance. 
Langkah pertama yang 
diamanahkan di dalam PP ini adalah 
memahami terlebih dahulu konsep 
dasar pengendalian intern.  PP 
60/2008 tentang SPIP ini 
sebenarnya murni mengadopsi 
pendekatan dari GAO yang 
menginduk kepada COSO. Konsep 
ini menekankan kepada 5 unsur 
pengendalian intern yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 
(Environtment Control) 

2. Penilaian Resiko (Risk 
Valuation) 

3. Pengendalian Aktifitas (Activity 
Control) 

4. Informasi dan Komunikasi  
(Communication and 
Information) 

5. Pemantauan  (Monitoring). 

Berdasarkan konsep COSO yang 
tergambar di bawah, terlihat 
bahwa Lingkungan Pengendalian 
merupakan payung dari SPIP, yang 
melindungi unsur-unsur di dalam 
SPIP. Untuk lebih jelasnya akan 
diuraikan di bawah ini :  

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian 
merupakan pengendalian yang 
mempengaruhi keseluruhan 
organisasi dan menjadi “atmosfir 
individu organisasi di dalam 
melakukan aktivitas dan 
melaksanakan tanggungjawab atas 
pengendalian yang menjad 
bagiannya. Dengan kata lain, 
Lingkungan Pengendalian 
merupakan pondasi dasar yang 
mendasari suatu system 
pengendalian intern pemerintah. 
Apabila Lingkungan Pengendalian 
menunjukan kondisi yang baik, 
maka dapat memberi pengaruh 
yang cukup baik bagi suatu 
organisasi, namun sebaliknya, 
apabila lingkungan pengendalian 
jelek, mengindikasikan bahwa 
organisasi tersebut tidak sehat. 
Hal pertama yang harus kita 
lakukan di dalam mendesai SPIP di 

dalam unsur Lingkungan 
pengendalian adalah 
mengidentifikasi hal-hal yang terkait 
dengan Lingkungan Pengendalian 
suatu organisasi, yaitu : 

• Penegakan integritas dan nilai 
etika 

• Komitmen terhadap 
kompetensi 

• Kepemimpinan yang kondusif 

• Pembentukan struktur 
organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan 

• Pendelegasian wewenang dan 
tanggungjawab yang tepat 

• Penyusunan dan penerapan 
kebijakan pembinaan SDM 

• Perwujudan peran aparat 
pengawasan intern pemerintah 
yang efektif 

• Hubungan kerja yang baik 
dengan instansi pemerintah. 

TOPIK UTAMA 
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Setelah kita berhasil 
mengidentifikasi, selanjutnya kita 
membuat check list  berupa 
daftar pertanyaan (questionnaire) 
masing-masing unsur di dalam 
Lingkungan Pengendalian. Hal 
tersebut penting untuk 
mendapatkan suatu tingkat 
keyakinan bahwa pondasi yang 
kuat telah terpasang di dalam 
suatu system pengendalian intern 
pemerintah. 

2. Penilaian Resiko 

Penilaian resiko terkait dengan 
aktivitas bagaimana entitas 
mengidentifikasikan dan 
mengelola resiko sehingga entitas 
dapat meminimalisasi terjadinya 
kegagalan dalam mencapai tujuan 
organisasi. Melalui proses 
penilaian resiko ini, maka setiap 
entitas dapat mengantisipasi 
setiap kejadian yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan 
organisasi secara optimal. 

3. Pengendalian Aktifitas 

Aktifitas pengendalian 
didefinisikan sebagai “the policies 
and procedures that help ensure 
management directives are 
carried out”. Aktifitas 
pengendalian meliputi seluruh 

tingkatan dan fungsi organisasi 
yang tercermin dari adanya 
persetujuan, otorisasi, verifikasi, 
rekonsiliasi, review atas kinerja, 
keamanan asset dan pemisahan 
fungsi.  

Menurut PP 60/2008, Kegiatan 
pengendalian terdiri atas:  

a. reviu atas kinerja Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan; 

b. pembinaan sumber daya 
manusia; 

c. pengendalian atas pengelolaan 
sistem informasi; 

d. pengendalian fisik atas aset; 

e. penetapan dan reviu atas 
indikator dan ukuran kinerja; 

f. pemisahan fungsi; 

g. otorisasi atas transaksi dan 
kejadian yang penting; 

h. pencatatan yang akurat dan 
tepat waktu atas transaksi dan 
kejadian; 

i. pembatasan akses atas sumber 
daya dan pencatatannya; 

j. akuntabilitas terhadap sumber 
daya dan pencatatannya; dan 

k.dokumentasi yang baik atas 
Sistem Pengendalian Intern serta 
transaksi dan kejadian    penting 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi 
mengandung arti dalam setiap 
organisasi harus 
mengidentifikasikan seluruh 
informasi yang dibutuhkan dan 
dikomunikasikan kepada pihak-
pihak yang membutuhkan sesuai 
kewenangannya. Untuk itu 
dibutuhkan suatu sistem informasi 
yang handal yang dapat 
memberikan informasi terkait 
operasional, keuangan serta 
perbandingan informasi dalam 
organisasi . Sistem Informasi harus 
dapat membantu manajemen dalam 
menjalankan dan mengendalikan 
operasinya. 

5. Monitoring  

Monitoring mengandung makna 
sebagai suatu proses yang menilai 
kualitas dari kinerja system 
pengendalian. Hal ini dapat berupa 
monitoring saat kegiatan berjalan 
(on going), evaluasi terpisah atau 
kombinasi keduanya. 

TOPIK UTAMA 



rut sumber yang dapat diper-
caya… perjalanan panjang PP ini 
memakan waktu empat tahun 
lebih. Di draft-draft awal PP, 
sebetulnya sama sekali tidak dis-
inggung nama BPKP beserta 
kedudukan dan tugas kita. 
Bahkan konsep awal yang tertu-
lis di PP ini mengisyaratkan 
bahwa BPKP sudah tidak ada, 
dengan kata lain seluruh per-
wakilan di BPKP dilebur ke 
dalam lembaga pengawas inter-
nal di tingkat daerah (propinsi/
kabupaten/kota). Tetapi… al-

Perjalanan panjang BPKP untuk 
menentukan kepastian kedudu-
kannya di muka bumi ini berakhir 
sudah dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah No.60 ta-
hun 2008 pada tanggal 28 Agus-
tus 2008. Peraturan Pemerintah 
tersebut mengatur tentang Sis-
tem Pengendalian Intern Pemer-
intah. Je dit beaucoup de merci 
pour notre chefs de BPKP… Kita 
mengucapkan terimakasih yang 
setinggi-tingginya kepada para 
petinggi di BPKP yang telah ber-
hasil meng-gol-kan PP ini. Menu-

hamdulillah… berkat kerja 
keras Kepala BPKP dan seluruh 
jajarannya,  kita masih dapat 
eksis dan masih menjadi salah 
satu bagian penting dari jalannya 
pengawasan ineternal di Indo-
nesia.  

Perjalanan PP 60 tahun 2008 
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Demikian ditegaskan oleh Kapus-
litbangwas BPKP Mirawati Sud-
jono dalam kesempatan acara 
pembukaan Limited Hearing atas 
Eksposure Draft Standar Audit 
Intern Pemerintah yang berlang-
sung di Denpasar Bali pada per-
tengahan bulan September ini. 
Proses keluarnya PP tersebut me-
makan waktu lebih kurang selama 
4 (empat)  tahun dan sangat men-
guras energi pimpinan dan pet-
inggi BPKP. Untuk itu sudah sep-
antasnyalah kira berucap terima 
kasih kepada Kepala BPKP dan 
Deputi serta seluruh staf yang 
terkait dengan lahirnya PP 60 ta-
hun 2008 tersebut, karena 
menandakan lahirnya BPKP (baru) 
dan peran BPKP dalam mening-
katkan akuntabilitas keuangan ne-
gara akan semakin nyata.  

 

Dalam kesempatan itu disampai-
kan pula pesan dari Kepala BPKP 
sehubungan telah terbitnya PP 
60/2008 agar segera buat renstra 

baru, dan kata-kata “katalisator” 
dihilangkan saja. Selanjutnya diin-
gatkan pula agar SPIP ini harus 
segera diimplementasikan,  salah 
satunya adalah berkaitan dengan 
Standar Audit yang pada kesem-
patan itu akan dipaparkan dan 
diharapkan dapat memperoleh 
tanggapan dari peserta. Hal yang 
baru lain bahwa BPKP juga akan 
mengaudit BPK karena BPK 
menggunakan uang negara dan hal 
ini merupakan bagian dari akunt-
abilitas presiden.  

 

Peserta Limited Hearing terdiri 
dari seluruh unit BPKP, baik pusat 
maupun perwakilan. Beberapa 
catatan sehubungan dilakukannya 
Limited Hearing atas Exposure 
Draft Standar Audit Intern Pe-
merintah (SAIP) dapat dimaklumi 
bahwa Standar Audit yang diguna-
kan BPKP sampai saat ini adalah 
Standard Audit Aparat Pengawa-
san Fungsional Pemerintah Tahun 
1996 (SA-APFP 1996) yang sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan situasi lingkungan 
yang dihadapi. Upaya-upaya untuk 
merevisinya telah l a m a 

dimulai BPKP, namun belum 
dapat dituntaskan. 

MENPAN pada bulan Maret 2008 
mengeluarkan Standar Audit 
(Peraturan MenPan) yang dituju-
kan bagi Auditor Intern Pemerin-
tah (APIP) termasuk BPKP. Stan-
dar tersebut ternyata hanya men-
gatur audit kinerja dan investiga-
tif, sedangkan tupoksi APIP lain-
nya (al. atestasi) belum diatur 
dalam standar tersebut. 

 

 

Catatan mengikuti Limited Hearing atas Exposure Draft  di 
Denpasar 
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Dengan telah diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sis-
tem Pengendalian Intern Pemerintah bukan berarti akhir dari proses yang panjang tetapi meru-

pakan awal dari perjuangan yang masih panjang. 

Oleh : Ichsan Riyandi" <ichsan_riyandi@yahoo.co.id 

TOPIK UTAMA 



Oleh karena itu Puslitbangwas 
telah melakukan kajian atas stan-
dar yang tersedia di Indonesia 
yaitu Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (2007) dan 
SPAP IAI/IAPI tahun 2001 dan 
interpretasinya s.d. 2008, serta 
benchmarking atas standar in-
ternasional, yaitu GAS versi Juli 
2007, ANAO, INTOSAI, dan 
The International Standard for 
The Professional Practice of In-
ternal Auditing yang diterbitkan 
oleh Institute of Internal Audi-
tor (IIA).   

 

Dari hasil kajian, diperoleh ke-
simpulan bahwa standar yang 
terakhir (standar IIA) paling se-
suai bagi BPKP dan APIP lain, 
karena lengkap dan dijadikan 

acuan oleh organisasi-organisasi 
profesi audit intern di dunia, 
baik privat, organisasi pencari 
laba maupun nirlaba, yang ditun-
jukkan antara lain : 

Standar IIA mengatur sekaligus 
jasa assurance dan consulting, 
karena dikembangkan dari de-
finisi internal auditing. Dengan 
demikian, akan tercakup di 
dalamnya kegiatan reviu, peman-
tauan, evaluasi; dan kegiatan 
pengawasan lainnya seperti 
sosialisasi, asistensi, bimbingan 
teknis, konsultasi, yang meru-
pakan kegiatan auditor intern. 

Didasarkan pada filosofi audit 
intern untuk membantu mana-
jemen pimpinan (manajemen) 
organiasi mencapai tujuannya, 
melalui penilaian dan peningka-

tan efektifitas pengelolaan risiko, 
pengendalian, dan proses gov-
ernance; 

Memiliki kerangka kerja konsep-
tual (the profesional practices 
frame work) yang jelas dan sis-
tematis; 

Menggunakan sistem penomo-
ran yang sederhana, memu-
dahkan identifikasi dan peng-
gunaan yang seragam, serta ke-
mungkinan pengembangnnya. 

Dapat digunakan bersamaan pe-
doman/referensi lain sebagai pe-
lengkap. 

Saat ini usulan standar tersebut 
sudah dalam format Exposure 
Draft dengan nama sementara 
Standar Audit Intern Pemerin-
tah. (Ichsan Riyandi) 
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Pada tanggal 28 Agustus 2008 te-
lah lahir Peraturan Pemerintah 
nomor 60 tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern In-
stansi Pemerintah (SPIP). Dalam 
peraturan pemerintah tersebut, 
sistem pengendalian intern dide-
finisikan sebagai proses yang inte-
gral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan selu-
ruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas terca-
painya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan. Selanjutnya 
pada pasal3 disebutkan bahwa 
sistem pengendalian intern in-
stansi pemerintah terdiri atas un-
sur: 

lingkungan pengendalian 

penilaian risiko 

kegiatan pengendalian 

informasi dan komunikasi 

pemantauan pengendalian intern 

Melihat dari unsur-unsur sistem 
pengendalian intern tersebut di 
atas tampak  bahwa rumusan SPIP 
mengacu pada rumusan sistem 
pengendalian intern yang dibuat 
oleh COSO. Ada dua hal yang 
berbeda dengan konsep pengen-
dalian intern sebelumnya, yaitu 
penekanan pentingnya lingkungan 
pengendalian dan penilaian risiko. 
Kalau dalam konsep sebelumnya 
pengendalian intern dipandang 
sebagai alat yang bersifat statis 
tetapi dalam konsep menurut 
COSO pengendalian intern dipan-
dang sebagai proses yang bersifat 
dinamis yang lebih menekankan 
pada pentingnya unsur manusia 
yang menjalankan sistem pengen-
dalian intern. Bagaimanapun bai-
knya sistem pengendalian diran-
cang tetapi kalau unsur manusia 
yang melaksanakannya tidak kom-
peten dan tidak memiliki komit-
men untuk bekerja dengan baik 
maka sistem pengendalian tidak 
akan efektif. 

Lingkungan pengendalian menjadi 
pondasi dari sistem pengendalian 

intern yang didalamnya mencakup 
integritas, nilai-nilai etika, kompe-
tensi pegawai dan pimpinan, 
filosofi pimpinan dan gaya operas-
inya. Lingkungan pengendalian 
yang efektif adalah suatu lingkun-
gan dimana orang-orang yang 
kompeten memahami tanggung-
jawab dan batas kewenanggnnya, 
berpengetahuan luas, hati-hati, 
dan memiliki komitmen untuk 
bekerja secara benar. Mereka 
memiliki komitmen untuk me-
matuhi kebijakan, prosedur, stan-
dar moral dan etikan yang berlaku 
bagi organisasi. Lingkungan pen-
gendalian berkaitan dengan kom-
petensi teknis dan komitmen ter-
hadap etika yang menjadi faktor 
penting bagi pengendalian intern 
yang efektif.  

Umpan balik dari stakeholder dari 
luar organisasi mengenai kepatu-
han pegawai dan pimpinan terha-
dap kebijakan dan prosedur yang 
berlaku bagi organisasi. 

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PONDASI SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN  

Oleh : Sutisno, Ak 

TOPIK UTAMA 
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Manajemen membangun lingkun-
gan pengendalian dengan mem-
buat kebijakan, prosedur, kode 
etik, dan standar perilaku secara 
tertulis dan kemudian mengko-
munikasikan serta menginter-
nalisasikannya kepada seluruh 
lapisan pegawai. Membangun ling-
kungan pengendalian identik den-
gan membangun budaya or-
ganisasi dan budaya organisasi 
yang baik akan menjadi pondasi 
sistem pengendalian intern yang 
kuat. Kalau demikian maka dapat 
diyakini bahwa tanpa budaya or-
ganisasi yang baik maka sulit un-
tuk merealisasikan sistem pengen-
dalian intern yang efektif.  

Membangun budaya organisasi 
berarti bersentuhan dengan unsur 
manusia sebagai subjek. Oleh 
karena itu kebijakan dan prosedur 
yang berkaitan dengan sumber-
daya manusia menjadi sangat 
penting. Kebijakan dan prosedur 
yang berkaitan dengan sumber-
daya manusia harus mencakup 
perekrutan, orientasi, pelatihan, 
evaluasi, penyuluhan, promosi, 
kompensasi, dan penegakan 
disiplin. Dalam hal terjadi pelang-

garan disiplin oleh pegawai atau 
pimpinan  terhadap kebijakan, 
prosedur, atau standar perilaku 
organisasi maka harus dikenakan 
hukuman disiplin yang tegas agar 
lingkungan pengendalian yang 
efektif terpelihara. 

Lingkungan pengendalian terdiri 
atas hard control dan soft con-
trol.  Hard control adalah pen-
gendalian melalui sistem, proses, 
dan atau prosedur yang apabila 
diaplikasikan secara benar menun-
jukkan jejak bahwa kebijakan dan 
prosedur telah dipatuhi. Contoh 
dari hard control diantaranya: 

Tandatangan dalam suatu do-
kumen yang menunjukkan adanya 
persetujuan dari pejabat yang 
kompeten. 

Pengecekan kelengkapan do-
kumen sebelum dilakukan pem-
bayaran. 

Menyimpan sertifikat atau bukti 
lain yang sejenis dalam arsip ke-
pegawaian sebagai bukti telah 
mengikuti pelatihan tertentu. 

Pegawai harus mengisi daftar 
bukti distribusi sebagai bukti 

bahwa pegawai tersebut telah 
menerima dan membaca aturan 
prilaku organisasi. 

 

Soft control berkaitan dengan 
pengendalian prilaku pegawai dan 
management. Sebagai contoh di-
antaranya: 

Standar pengetahuan dan kompe-
tensi yang digunakan untuk rek-
rutmen dan promosi. 

Standar etika dan prilaku or-
ganisasi yang terus menerus di-
pantau pelaksanaannya. 

Pendidikan dan pelatihan kompe-
tensi yang diterapkan untuk selu-
ruh pegawai dan pimpinan. 

Umpan balik dari pegawai bila ada 
perubahan kondisi aktivitas or-
ganisasi. 

Umpan balik dari stakeholder dari 
luar organisasi mengenai kepatu-
han pegawai dan pimpinan terha-
dap kebijakan dan prosedur yang 
berlaku bagi organisasi. 

TOPIK UTAMA 



Page 12 

PARAIKATTE 

OPINI AUDITOR OLEH : Agus Catur,Ak , MM 

AUDITING—AKUNTANSI 

Dalam sebuah  Rapat Umum Pe-
megang Saham (RUPS) PT. Bank 
XYZ salah satu peserta meminta 
salinan rekening koran BI untuk 
meyakini kebenaran saldo kas. 
Terhadap permintaan tersebut 
Direksi memberikan jawaban 
yang intinya bahwa laporan 
keuangan sudah di audit auditor 
independen, namun jawaban 
tersebut tidak memuaskan pe-
serta. Beberapa peserta mem-
berikan dukungan terhadap per-
tanyaan tersebut, Komisaris 
Utama sebagai pemimpin rapat 
juga telah memberikan jawaban 
senada dengan direksi.  

Rapat umum pemegang saham 
yang diagendakan pengesahan 
pertanggungjawab Direksi sempat 
dead lock. Pimpinan rapat berini-
siatif meminta pendapat Tim Au-
dit dalam RUPS tersebut. Terha-
dap kondisi tersebut penanggung-
jawab audit memberikan jawaban 
sebagai berikut:  

“ Dengan tidak mengurangi rasa 
hormat kepada peserta RUPS, 
kami telah memberikan laporan 

auditor independen yang di dalam 
telah termuat pendapat kami”   

Jawaban tersebut  menurut penu-
lis pas sekali dimana pada saat itu 
tim audit bukan sebagai peserta 
rapat sehingga tidak mempunyai 
hak untuk turut mengeluarkan 
pendapat dalam RUPS tersebut. 

Adapun kutipan opini selanjutnya 
yaitu : 

“ Menurut pendapat kami  lapo-
ran keuangan yang kami sebut di 
atas menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan PT. Bank XYZ 
tanggal 31 Desember 2007, hasil 
usaha dan perubahan ekuitas 
serta arus kas untuk periode yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia”. 

Untuk sampai pada pemberian 
opini WTP tersebut, tim audit 
telah membuat perencanaan dan 
dalam melaksanakan audit meli-
puti pemeriksaan, atas dasar pen-
gujian, bukti-bukti yang mendu-

kung jumlah-jumlah dan pengung-
kapan dalam laporan keuangan. 
Audit juga meliputi penilaian atas 
prinsip akuntansi yang digunakan 
dan estimasi signifikan yang dibuat 
oleh manajemen, serta penilaian 
terhadap penyajian laporan 
keuangan secara keseluruhan. 
Demikian dalam memberikan 
opini tersebut auditor sebagai 
pihak yang Independen telah me-
laksanakan audit sehingga auditor 
memperoleh keyakinan bahwa 
audit telah memberikan dasar 
yang memadai untuk menyatakan 
pendapat.  

Dengan demikian seharusnya pe-
serta RUPS yang notabene seba-
gai pemegang saham cukup men-
yandarkan diri pada Laporan 
Auditor Independen. 

Selain memberikan pendapat 
auditor independen juga mem-
punyai kewenangan tidak mem-
berikan pendapat. Adapun kondisi 
yang menyebabkan auditor tidak 
memberikan pendapat yang per-
tama yaitu adanya pembatasan 
ruang lingkup baik oleh mana-



Page 13 

Volume 1, Nomor 4 

Selain memberikan pendapat 
auditor independen juga mem-
punyai kewenangan tidak mem-
berikan pendapat. Adapun kondisi 
yang menyebabkan auditor tidak 
memberikan pendapat yang per-
tama yaitu adanya pembatasan 
ruang lingkup baik oleh mana-
jemen maupun oleh keadaan alam 
yang berpengaruh sangat material 
terhadap laporan keuangan se-
hingga menimbulkan keraguan 
atas kewajaran laporan keuangan 
tersebut secara keseluruhan. Se-
dangkan kondisi yang kedua 
adalah auditor meragukan kelang-
sungan usaha (going concern) 
dalam waktu yang pantas dan 
menurut pertimbangan auditor 
rencana manajemen untuk men-
gatasi masalah kelangsungan usaha 
tidak dapat dilaksanakan secara 
efektif.  

 Untuk kondisi kedua, ber-
dasarkan hasil audit beberapa 
PDAM ternyata ekuitasnya negatif 
akibat harga jual dibawah harga 
pokok, dengan demikian pemilik 
harus memberikan jaminan tidak 

akan menutup perusahaan karena 
PDAM adalah pelayanan publik. 

Pada  uraian di atas Auditor telah 
memberikan pendapat, boleh juga 
tidak memberikan pendapat, ter-
gantung pada kondisi yang ada. 

Penulis pernah menjumpai di la-
pangan untuk tahun buku yang 
sama diaudit oleh  dua kantor 
akuntan. Yang pertama karena 
penunjukan kantor akuntan sesuai 
hasil RUPS yang kedua karena 
adanya kewenangan kantor akun-
tan tersebut untuk melakukan 
audit. 

Pada kondisi demikian, auditan 
menjadi bingung karena perhitun-
gan neraca dan laba/rugi berbeda 
untuk kedua laporan independen 
tersebut dan pada akhirnya audi-
tan membawa laporan auditor 
independen yang pertama sesuai 
amanat RUPS. Laporan laba/rugi 
keuangan yang telah diaudit terse-
but setelah mendapat pengesahan 
dari peserta RUPS digunakan 
dasar dalam pembagian dividen 
kepada pemegang saham. 

Dalam memberikan pendapat se-
lain wajar tanpa pengecualian 
(WTP), auditor  juga dapat mem-
berikan pendapat tidak wajar 
dalam kondisi terdapat penyim-
pangan yang sangat material atas 
prinsip akuntansi yang berlaku 
umum sehingga secara keseluru-
han laporan keuangan tidak dapat 
diandalkan.   

Sedangkan pendapat Wajar Den-
gan Pengecualian (WDP) diberi-
kan dalam kondisi terdapat mem-
puyai pengaruh material terhadap 
laporan keuangan namum tidak 
mempengaruhi keandalan laporan 
keuangan secara keseluruhan 
(pembatasan ruang lingkup dan 
adanya penyimpangan dari prinsip 
akuntansi yang berlaku umum 
misalnya pengungkapan yang tidak 
memadai, perubahan prinsip 
akuntansi  metode penyusutan 
aktiva tetap, metode penilaian 
persediaan dan perubahan me-
tode pengakuan biaya).  
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Membangun Budaya 
Kerja: Mengubah Orang vs Mengubah Sistem 

OLEH : Muji Rohmad, Ak 

BUDAYA KERJA 

Kita merasakan semangat yang 
greng untuk membangun budaya 
kerja di BPKP Perwakilan Su-
lawesi Selatan. Ini bisa kita lihat 
misalnya dengan adanya doa ber-
sama sebelum kerja, finger print, 
dll. Sudah tiga kali terbitan Parai-
katte tidak pernah meninggalkan 
pembahasan mengenai budaya 
kerja . 

Membincangkan membangun bu-
daya kerja, sama dengan membi-
cangkan perubahan. Meninggalkan 
budaya lama yang tidak diinginkan 
menuju budaya baru yang dituju.   

Akankah ini akan berhasil? Se-
moga.  

Sebagaimana dikatakan Leo Tol-
stoy  semua orang berpikir untuk 
mengubah dunia, tetapi tak seo-
rang pun yang berpikir untuk 
mengubah dirinya, ada sebuah 
keyakinan dalam kepala kita 
bahwa dunia berubah tanpa orang
-orang di dalamnya. Dunia me-
mang berubah, entah kita suka 
atau tidak, entah kita sadar atau 
tidak, dan entah kita turut serta 
aktif dalam perubahan itu atau 
tidak. Namun, dunia tidak 
berubah dengan sendirinya. Dunia 

berubah karena orang berubah, 
gagasan kita berubah, pikiran kita 
menciptakan teknlogi untuk 
berubah, dan masyarakat kita 
mencerminkan perubahan melalui 
nilai dan kepercayaan kita yang 
terus berkembang. 

Tindakan adalah agen transfor-
masi. Kalau kita tidak menerapkan 
pengetahuan, pengetahuan itu ti-
dak akan bermanfaat dan hanya 
“baik untuk diketahuai” saja. Men-
getahui nilai-nilai PIONIR yang 
disepakati di BPKP itu baik, 
sayangnya jika hanya sebatas men-
getahui tentang nilai-nilai  PIONIR 
sama pentingnya dengan mengeta-
hui panjang rambut Aristoteles. 
Itu sebuah fakta besar, tetapi apa 
yang akan kita lakukan dengan 
mempelajarinya? 

Sepanjang pengetahuan kita ten-
tang hal-hal baik yang kita pelajari 
itu tidak berubah menjadi bentuk 
tindakan, action, tidak akan ter-
jadi perubahan apapun. No action 
no happen, take action miracle 
happen. Tulisan tentang budaya 
kerja, buku, kata-kata mutiara, 
kata-kata motivasi, aturan dan lain 
sebagainya hanya akan sebatas 
menjadi pengetahuan tentang bu-
daya kerja kalau tidak diikuti den-

gan tindakan. Kita bisa menjadi 
orang yang sangat menguasai pen-
getahuan tentang renang dengan 
banyak membaca buku dan ma-
jalah tentang renang, tetapi tanpa 
praktik renang tetap saja tengge-
lam ketika masuk kolam renang. 

Triune Human System 

Namun bagaimana seharusnya 
kita mentransformasi pengeta-
huan kita menjadi sebuah tinda-
kan. Dan dari tindakan menjadi 
kebiasaan, dan dari kebiasaan 
menjadi budaya? 

Tindakan yang kita ambil biasanya 
berasal dari dua pendekatan. Dari 
luar ke dalam dan dari dalam ke-
luar. Tindakan dari luar ke dalam 
adalah tindakan yang kita ambil 
karena pengaruh dari luar diri 
kita. Kita bisa menjadi rajin senam 
pada hari Jumat pagi di kantor 
karena absensi dan punishment 
pemotongan pendapatan. Pun kita 
bisa menjadi rajin olah raga setiap 
pagi karena kita yakin tubuh kita 
menjadi lebih sehat dengannya. Ini 
tindakan dari dalam keluar. 

Dr. Bill Gould, dalam bukunya 
Transformational Thinking, men-
gatakan bahwa dari individulah 
semua perubahan berawal.  
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Filosofi Transformatinal Thinking 
menyatakan bahwa manusia pada 
dasarnya terdiri dari tiga unit sis-
tem operasi yaitu belief system 
(sistem kepercayaan); thinking 
system (sistem berpikir) dan be-
havior system (sistem perilaku). 

Belief system (sistem keper-
cayaan) adalah kepercayaan kita 
yang didefinisikan oleh nilai-nilai 
dan persepsi. Segala sesuatu yang 
kita yakini sebagai realita, kebena-
ran, dan nilai hidup kita. 

Thinking system  (sistem berikir) 
adalah bentuk ketrampilan yang 
kita terapkan ketika berpikir. Se-
bagai filter dua arah yang mener-
jemahkan pengalaman kita men-
jadi kepercayaan dan kepercayaan 
menjadi t indakan,  dengan 
demikian menjadi realita. 

Behavior system  (sistem peri-
laku), yaitu bagaimana kita ber-
perilaku ketika dua hal pertama 
disatukan. Bagaimana kita ber-
interaksi dengan dunia luar, juga 
interaksi kita dengan relita seba-
gaimana kita mengerti realita itu. 

Apa hubungannya dengan mem-
bangun budaya kerja?  

Dalam membangun budaya kerja 
kita bisa mengambil dua pendeka-
tan tersebut, baik dari dalam ke-
luar dan dari dalam keluar. 

Kita bisa mengambil pendekatan 
dari luar ke dalam. Yaitu dengan 

memaksa anggota organisasi 
berubah. Kita bisa membuat sis-
tem, aturan, sanksi, punishment 
dll untuk membangun budaya 
kerja yang baru. Kita bisa me-
maksa seseorang untuk duduk, 
dan orang tersebut akan mematu-
hinya karena kita  manajer, orang 
tua, atasan, atau orang yang punya 
otoritas. Meskipun dari tampak 
luarnya orang tersebut duduk, 
tetapi dalam hatinya ia tetap ber-
diri. Inilah yang disebut kepatuhan 
tidak tulus. Meskipun untuk se-
mentara orang berperilaku 
seperti yang kita inginkan, hasil 
akhirnya akan negatif, yaitu 
perpisahan psikologis pada awal-
nya dan pemberontakan yang le-
bih aktif pada tahap berikutnya.  

Cara yang lebih efektif  dan ber-
tahan lama untuk mengubah peri-
laku dan budaya kita adalah den-
gan memberi alasan kenapa kita 
harus melakukan itu. Harus diyak-
inkan bahwa melakukan hal itu 
bermanfaat bagi kita. Hal ini ber-
arti mendekati dan mempenga-
ruhi sistem kepercayaan kita, hal-
hal yang kita anggap sebagai ke-
benaran. Hal ini juga harus selaras 
dengan jiwa kemanusiaan. Hanya 
dengan demikian membangun 
perilaku baru yang sejati dapat 
dicapai. 

Apabila suatu organisasi masih 
mempertahankan nilai-nilai lama-

nya, perubahan sistem, apalagi 
sekedar perubahan penguasa ti-
dak akan menghasilkan perubahan 
dalam organisasi. Nilai budaya 
kerja baru mesti jelas dan dipa-
hami secara mantap oleh segenap 
anggota organisasi. Tanpa kejela-
san dan kemantapan ia tidak akan 
menghasilkan sesuatu pada sisi 
luar manusia, karena yang mela-
hirkan dan mengarahkan aktivitas 
manusia adalah, nilai-nilai yang 
dianutnya. Dan nilai-nilai itulah 
yang memotivasi gerak dan lang-
kahnya, dan melahirkan bu-
dayanya, apakah budaya baik atau-
pun buruk.  

Ketika alasan-alasan yang bersifat 
nilai itu (Profesionalisme, Integri-
tas, Orientasi pada pengguna, 
Nurani dan akan sehat, Inde-
penden, Responsibility dan 
Akuntability) tidak mampu men-
galahkan alasan-alasan material 
yang kelihatan lebih nyata di hada-
pan mata, yakinlah bahwa peruba-
han perlikau dan budaya itu hanya 
terjadi dipermukaan dan sifatnya 
sementara.  

Benar sekali bahwa TUHAN tidak 
akan mengubah nasib suatu kaum 
sampai kaum itu mengubah apa 
yang ada dalam dirinya. Sisi sebe-
lah luar hanyalah manifestasi dari 
sisi sebelah dalam. Percaya! 



Jalani hidup dengan mengikuti kata hati nurani dan menjadi diri sendiri adalah 
prinsip hidup yang dipegang oleh bapak yang satu ini. Pria  bernama lengkap 
Sutisno, Ak yang lahir di Ciamis 47 tahun silam memang dikenal sebagai 
sosok yang gemar dengan hal-hal yang berbau pengembangan mental/pribadi. 
“Born to Win” karya Anton Irianto adalah buku yang paling berpengaruh 
pada pola pikir Pak Tisno, meskipun bukunya simple tapi penuh makna dan 
mudah dicerna. 

Selama lebih dari 20 tahun di BPKP, salah satu Pengendali Teknis di Bidang 

IPP ini mengaku pengalaman yang paling 
berkesan selama mengaudit dialami di 
tahun 1995 saat berhasil membongkar 
modus penyimpangan di salah satu 
BUMN yang belum diketahui oleh 
SPInya sehingga manajemen BUMN 
tersebut sangat berterima kasih dan 
sampai saat ini hubungan dengan mana-
jemen BUMN tersebut masih terbina 
dengan baik. 

Sebagai seorang ayah, Pak Tisno banyak 
terinspirasi oleh film “Bill Cosby” dalam 
mendidik anak. Sejak kecil ketiga putra 
beliau telah dilatih untuk bersikap de-
wasa dan mandiri supaya bisa menjadi 
diri sendiri. Mungkin hal ini disebabkan 
karena Pak Tisno menjadikan bapak/
ayah beliau sebagai orang yang paling 
berpengaruh dalam hidupnya. Ayah Pak 
Tisno menjalani hidup dengan ber-
pegang pada nilai agama dan etika se-
hingga banyak memberi manfaat pada 
orang lain. 

Dalam hal bekerja, Pak Tisno memiliki 
komitmen yang sangat tinggi dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diem-
bannya. Bagi Pak Tisno komitmen ter-
hadap pekerjaan adalah hal penting yang 
harus dimiliki oleh setiap pegawai BPKP 
Sulsel, artinya setiap pegawai sudah 
tahu apa yang jadi tanggung jawabnya 
tanpa perlu diberi perintah sampai ha-
rus berkali-kali diingatkan agar menyele-
saikan tugasnya. Kepada teman-teman 
di BPKP Sulsel, Pak Tisno berpesan agar 
teman-teman memberikan kualitas ter-
baik untuk setiap yang dikerjakan su-
paya memberi manfaat bagi orang lain 
atau setidak-tidaknya tidak menyulitkan 
atau membebani orang lain. 

PROFIL 
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Nama : Sutisno, Ak 

NIP : 740000040 

Tanggal Lahir : Ciamis, 15 Maret 19961 

Alamat rumah : Jl Andi Mangerangi Komp BPKP No 36m 

Pendidikan : DIV STAN 1992 

Keluarga : Istri: Chaeriah 

Anak : Harry Weharima, Ryan Ugahari, Dany Dewangga  

Jenjang Karir 

  

: Ketua Tim di BPKP Jatim – 1992-1999 

Kasie Khusus Bidwas BUMN BPKP Sulteng th 1999-
2002 

Dalnis BPKP Sulsel th 1992- Sekarang  

Hobby : Membaca, renang, tennis, nyanyi 

Resto Favourite : Pizza Ria Kafe 
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Pelayanan Birokrasi yang Berkelas Untuk 
Memperkuat Pondasi Ekonomi 

OLEH : Damargo Hadiono 

PUBLIC SERVICE 

Dalam pekan ini berita yang me-
muat kejatuhan perekonomian 
AS, dominan menghiasi berbagai 
media.  Sangat mengejutkan,  AS 
sebagai negara pusat perekono-
mian dunia ternyata runtuh eko-
nominya. Sebagai negara AdiDaya, 
mereka ternyata tidak mampu 
menghadapi serangan yang berasal 
dari dalam negaranya sendiri. Hal 
ini sangat bertolak belakang den-
gan kiprahnya, yang selama ini 
mampu menghadapi bahkan 
menghancurkan pihak-pihak luar 
yang dianggap sebagai musuhnya.  

Untuk mengatasi krisis keuan-
gannya, Pemerintah AS terpaksa 
membuat program penyelamatan 
ekonomi dengan mengucurkan 
dana sebesar 700 Miliar US Dol-
lar. Mekanisme pasar yang dianut 
dan diharapkan dapat menye-
lamatkan ekonominya, ternyata 
tidak berjalan. Intervensi Pemer-
intah terpaksa perlu dilakukan, 
untuk membantu tangan-tangan 
tersembunyi (invisible hand) men-
capai keseimbangan pasar. Selain 
itu, bantuan dari negara-negara 
lain juga dibutuhkan seperti dari 
negara-negara Eropa dan juga dari 
China sebagai negara besar pere-
konomian baru yang kini memiliki 

cadangan devisa terbesar di dunia.  

Krisis di AS ternyata tidak hanya 
dirasakan oleh negaranya. Krisis 
tersebut mendunia, mulai merem-
bet ke negara-negara lain. Pasar 
Modal di berbagai negara oleh 
otoritas yang ada di negaranya  
terpaksa dihentikan sementara. 
Pemerintah negara-negara di 
dunia sibuk menyiapkan rencana 
penyelamatan ekonominya.    

Krisis tersebut ternyata juga telah 
berimbas ke Indonesia. Pemerin-
tah Indonesia yang pada awalnya 
sangat yakin krisis tidak akan 
menyeret Indonesia, sekarang 
mulai khawatir. Perdagangan sa-
ham di Bursa Efek Indonesia ter-
paksa dihentikan ketika indeks 
harga saham gabungan jatuh, se-
mentara nilai rupiah juga mulai 
melemah. Pemerintah kemudian 
menyiapkan dana 4 Trilyun 
Rupiah untuk membeli kembali 
saham-saham, menahan agar 
harga saham-saham tidak terjun 
jatuh. Selain itu, Bank Indonesia 
menaikan tingkat suku bunganya, 
yang ternyata dikhawatirkan 
malah akan mempersulit pem-
biayaan sektor produktif. Pada 
akhirnya, semua itu dilakukan 
dengan harapan agar target per-

tumbuhan ekonomi tidak akan 
terganggu.  

Pondasi Ekonomi Indonesia yang 
kurang kuat memang membuat 
ekonomi Indonesia sangat rentan 
terhadap gejolak (shock) dari 
luar. Kenaikan harga Minyak 
Dunia belum lama ini, telah mem-
buat ekonomi Indonesia sem-
poyongan. Sekarang ditambah pu-
kulan krisis, mungkin akan mem-
buat hampir pingsan, jika tidak 
dapat diatasi.  

Ekonom, Rizal Ramli, sebenarnya 
telah menyarankan agar memban-
gun ekonomi Indonesia yang ber-
pijak pada kekuatan bangsa ini 
sendiri. Ekonomi yang terbangun 
dengan mengembangkan atau 
mendorong produktifitas, tidak 
tergantung pada kenaikan harga-
harga komoditas ekspor. Untuk 
itu perlu perbaikan pelayanan bi-
rokrasi, penghapusan pungutan-
pungutan untuk mendatangkan 
investasi dan juga merangsang ak-
tivitas ekonmi domestik. Dan jika 
ini dilakukan terus menerus, se-
cara saksama, menurutnya eko-
nomi Indonesia akan memiliki pi-
jakan yang kuat.  
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Memang pelayanan publik berke-
las dari birokrasi mungkin sesuatu 
hal yang mahal, dan sulit didapat. 
Di tempat-tempat pelayanan pub-
lik yang dilakukan oleh birokrat 
jarang kita mendapatkan pelaya-
nan berkelas seperti yang dilaku-
kan oleh hotel-hotel berbintang, 
kalangan perbankan atau pun pe-
rusahaan penerbangan, penuh 
dengan ramah, senyum yang 
membuat pelanggan terkenang 
sehingga akan kembali lagi meng-
gunakan pelayanan tersebut.  

Kita sudah sangat bersyukur bila 
sudah dilayani pada waktu mengu-
rus KTP, SIM, Akte Kelahiran, 
Pajak Kendaraan Bermotor, surat
-surat tanah atau tempat-tempat 
lainnya dengan tepat waktu dan 
tanpa mengeluarkan biaya tamba-
han. Sedikit harapan, akan dilayani 
ramah dan dapat selesai tepat 
waktu tanpa biaya tambahan. 
Diperlukan vitamin untuk menda-
patkan  pelayanan berkelas se-
hingga semuanya lancar.  

Memang tidak semuanya pelaya-
nan yang dilakukan birokrat bu-
ruk. Contohnya, pelayanan jem-
put bola untuk pengurusan per-

panjangan SIM, STNK yang dilaku-
kan Satuan Lalu Lintas di DKI, 
dengan menyelenggarakan pelaya-
nan keliling dan pelayanan di Mall. 
Selain itu, pelayanan perijinan di 
Kabupaten Jembrana juga meru-
pakan contoh lain pelayanan bi-
rokrasi yang baik.  

Sayangnya pelayanan yang baik 
tersebut enggan dicontoh oleh 
sebagian besar birokrat lain. Bi-
rokrat terbiasa dengan kewenan-
gannya ingin mendapatkan pelaya-
nan bukan  untuk melayani. Birok-
rat menganggap mereka adalah 
raja sehingga layak untuk dilayani 
dan mengabaikan kepuaskan pe-
langgan. Survei Kepuasan Palaya-
nan Publik yang dilakukan Komite 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membuktikan hall tersebut.  Hasil 
survei menunjukkan Petugas pe-
layanan publik masih berperilaku 
koruptif, ini dilihat dari 31% re-
sponden yang merasa terjadinya 
perbedaan prosedur layanan. Se-
lain itu, 29% responden juga men-
yatakan bahwa petugas di unit 
layanan yang mereka datangi su-
dah terbiasa menerima tips, 
hadiah, atau imbalan lainnya seba-
gai bagian dari pengurusan laya-
nan dan mayoritas pengguna laya-

nannya (75%-100%) menganggap 
pemberian imbalan merupakan 
hal yang wajar dalam pengurusan.  

Perubahan terhadap pelayanan 
publik harus segera dibenahi, jika 
tidak secara makro mempenga-
ruhi daya saing produksi. Selain 
itu, modal tidak mengenal bangsa 
atau batas wilayah dan akan men-
cari tempat investasi yang men-
guntungkan.   

Kesadaran dan komitmen dari 
birokrat untuk mengikuti contoh 
praktik-praktik yang baik meru-
pakan cara paling efektif agar pe-
rubahan itu terjadi. Akan tetapi 
menunggu hal tersebut nam-
paknya kita akan terus bermimpi 
akan mendapatkan pelayanan 
berkelas, karena mereka dalam 
posisi yang nyaman sekarang ini. 
Maka diperlukan suatu dorongan 
perubahan dari luar, paksaan, 
ketimbang menunggu kesadaran. 
Jika tidak, kepentingan ekonomi 
lebih luas akan terkalahkan oleh 
kepentingan ekonomi sedikit 
manusia dan akan terus memper-
lemah pondasi ekonomi yang ber-
pijak pada kekuatan bangsa 
sendiri. 
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Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)  
OLEH : Damargo Hadiono 

CAPACITY BUILDING  

Pada awalnya dalam benak saya 
sebuah organisasi yang telah ber-
ani menghabiskan dana untuk 
mengirimkan pegawainya untuk 
mengikuti pendidikan ataupun 
pelatihan akan menjadi sebuah 
organisasi yang hebat. Namun, 
pandangan tersebut sedikit 
berubah setelah membaca sebuah 
artikel. Dalam artikel tersebut 
dikatakan suatu organisasi yang 
telah menghabiskan dana dengan 
mengirimkan pegawainya untuk 
mengikuti pendidikan ataupun 
pelatihan, belum bisa langsung  
dikatakan/ digolongkan menjadi 
organisasi pembelajar (learning 
organization).  

Padahal, seperti kita ketahui, ban-
yak instansi pemerintah yang ge-
tol menghabiskan dana untuk 
mengirimkan pegawainya mengi-
kuti pendidikan dan pelatihan. Pe-
merintah Provinsi Sulawesi Sela-
tan saja, dalam iklannya di sebuah 
surat kabar, telah memprogram-
kan untuk mencetak/ memberikan 
1.000 beasiswa S1 dan 100 
beasiswa S2 & S3 di luar Negeri.  

Lantas apa yang salah ?, atau ba-
gaimana langkahnya agar suatu 

organisasi tergolong sebagai or-
ganisasi pembelajar?. Menurut 
artikel tersebut dikatakan In a 
learning oragnization, when one 
of us gets smarter, we all can get 
smarter..  Kira-kira maknanya sih 
dalam organisasi pembelajar, pen-
getahuan yang dimiliki seorang 
pegawai harus juga dapat dimiliki 
oleh pegawai lainnya melalui 
proses penularan ilmu 

Jadi langkah organisasi yang telah 
menghabiskan dana mengirimkan 
pegawai mengikuti Diklat bisa di-
katakan akan lebih optimal jika 
ilmu yang dimiliki tidak hanya 
diketahui oleh sebagian kecil 
orang dalam organisasi. Or-
ganisasi tersebut perlu langkah 
lanjutan agar ilmu tersebut bagai-
kan virus yang dapat menyebar 
keseluruh organisasi.  

Dalam konteks pengelolaan 
keuangan daerah, saya sering 
melihat kegagalan Pemda dalam 
menerapkan konsep tersebut. Di 
beberapa Pemda kita melihat ban-
yak pegawai dikirim mengikuti 
Diklat seperti penyusunan Ren-
stra, penyusunan LAKIP, penyusu-
nan Laporan Keuangan, ataupun 

pendidikan lanjutan (S2), namun 
secara keseluruhan terlihat bahwa 
kualitas pengelolaan keuangan 
daerah baik untuk Pemda dan 
SKPD dalam pemda masih belum 
baik/ sangat beragam. Hal terse-
but tak lepas karena orang yang 
telah mengikuti Diklat kadangkala 
tidak menyebarkan pengeta-
huannya ke seluruh SKPD di ling-
kungan Pemda.  

Dari hal tersebut di atas saya jadi 
teringat dengan Pelatihan di Kan-
tor Sendiri (PKS) yang biasa dila-
kukan di BPKP. Pelatihan yang 
terus menerus merupakan upaya 
seorang auditor BPKP agar me-
menuhi standar profesi dan men-
gikuti PKS adalah salah satu cara 
bagian dari pengembangan diri. 
Selain itu pegawai mengikuti PKS  
agar memenuhi unsur pengem-
bangan profesi yang merupakan 
unsur utama supaya dapat diper-
timbangkan dalam  kenaikan pang-
kat seorang auditor  

Sebenarnya cara penularan ilmu 
seperti yang dimaksudkan dalam 
Organisasi Pembelajar di BPKP 
sudah ada, yaitu melalui PKS 
tersebut. Dengan PKS, pegawai 
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Sebenarnya cara penularan ilmu 
seperti yang dimaksudkan dalam 
Organisasi Pembelajar di BPKP 
sudah ada, yaitu melalui PKS 
tersebut. Dengan PKS, pegawai 
yang tidak memiliki kesempatan 
ikut Diklat secara langsung juga 
dapat memiliki pengetahuan yang 
sama dengan pegawai yang mengi-
kuti pelatihan.  

Oleh karena itu agar tercapai tu-
juan tersebut maka PKS harus 
dikelola dengan baik. Sehingga 
sudah selayaknya pegawai yang 
mendapatkan Diklat seperti Dik-
lat Audit Investigatif atau Fraud 
Controll Plan di Bidang Investi-
gasi, atau Diklat Manajemen 
Risiko atau Key Performance In-
dikator di Bidang Akuntan Ne-
gara, atau Diklat Sistem Akun-

tansi Keuangan Negara atau 
LAKIP di Bidang Akuntabilitas 
Negara dan Diklat Policy Evalua-
tion dan Audit Kinerja di Bidang 
IPPP wajib menyampaikan penge-
tahuannya kepada pegawai lain-
nya. Dengan demikian pegawai 
memiliki pengetahuan yang luas 
tidak hanya sekedar pengetahuan 
yang berkaitan dengan  bidangnya.  

Bagi organisasi sendiri pengeta-
huan yang tersebar ke seluruh 
pegawai mempunyai manfaat yang 
besar. Organisasi tidak bergan-
tung kepada beberapa orang saja, 
tidak mengalami kesulitan ketika 
menunjuk orang untuk melakukan 
suatu penugasan. Rotasi pegawai 
antar bidang menjadi lebih mu-
dah,, ketika rotasi kegiatan Bidang 
dapat berjalan lancar, karena 

pegawai dapat beradaptasi lebih 
cepat dalam lingkungan. Dengan 
pengetahuan yang luas mengenai 
kegiatan kantor, pegawai dapat 
juga berperan sebagai Humas di 
tempat bertugas ketika ada  yang 
menanyakan hal-hal yang berkai-
tan dengan pengawasan. Pegawai 
yang memiliki pengetahuan yang 
komprehensif juga bisa diandalkan 
dalam hal memberikan masukan 
strategis kepada Pemda seperti 
yang diinginkan Deputi Polsoskam 
ketika berkunjung ke Makassar.    

Pengelolaan PKS dengan baik da-
pat mencapai tujuan tidak saja 
hanya sekedar sarana mendapat-
kan angka kredit bagi pegawai tapi 
bagi organisasi proses penularan 
ilmu dapat juga terjadi.  
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Mengelola Arsip Tidak Mudah  
OLEH : Damargo Hadiono 

CAPACITY BUILDING  

Dokumen oleh bangsa kita ka-
dang sering dimarginalkan se-
hingga penyimpanan kadang kala 
dilakukan sembarangan. Ketika 
dibutuhkan kembali dokumen ka-
dang sulit dicari atau memakan 
waktu yang lama. Bahkan untuk 
beberapa dokumen bersejarah 
yang penting kita terpaksa men-
carinya di negara lain. Dokumen 
Supersemar yang asli pun sampai 
sekarang masih tidak diketahui 
secara jelas keberadaannya.   

Beberapa kejadian mengingatkan 
kita akan pentingnya penyimpanan 
yang baik atas suatu dokumen 
berharga dan arsipnya. Kebakaran 

yang terjadi di Kantor Pusat BPKP 
Hayam Wuruk, dapat saja 
menghilangkan bukti atas kasus 
penting yang sedang ditangani jika 
tidak ada arsipnya. Begitu pula 
bencana Tsunami di Aceh yang 
menghancurkan dokumen ke-
pemilikan tanah yang dimiliki 
masyarakat dan juga yang ada di 
Badan Pertanahan Nasional se-
hingga rekonstruksi atas do-
kumen rusak/hilang memakan 
waktu lama agar dokumen ke-
pemilikan tanah yang baru tidak 
menimbulkan permasalahan seng-
keta.     

Oleh karena itu, dokumen 
penting  dan juga arsipnya harus 
disimpan dengan baik dan jika 
perlu disimpan pada tempat 
khusus. Menyadari pentingnya hal 
tersebut, konon sebuah Bank 
Swasta menyimpan database 
cadangannya di Singapura. Semen-
tara Bank BPD Sulsel juga 
memiliki tempat penyimpanan 
database cadangannya yang 
terpisah dari Kantor Pusatnya 
yaitu di daerah Gowa.  

Dokumen penting yang ada di 
BPKP antara lain adalah Laporan 
hasil pengawasan Setelah laporan 
dibuat, digandakan dan didistri-
busikan, penyimpanan arsipnya 
tidaklah mudah. Instisari laporan 
memang telah terangkum dalam 
SIM Hasil Pengawasan dengan 
cadangan databasenya ada di Kan-
tor Pusat. Namun, arsip lapo-
rannya memerlukan suatu pena-
taan karena volume laporan yang 
banyak dan cenderung meningkat 
setiap tahunnya.     
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Beruntung, Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan kini te-
lah memiliki gedung arsip yang 
memadai. Gedung tersebut terle-
tak terpisah dari bangunan induk 
kantor dan masih dalam lingkun-
gan kantor menggantikan gudang 
arsip yang dahulu lokasinya di 
Komplek Perumahan BPKP. Saat 
ini, gedung menampung sekitar 10 
ribu laporan berasal dari tahun 
1993 sampai sekarang.  

Kemampuan untuk menampung 
laporan yang kian bertambah 
tentu memerlukan prasarana yang 
lebih baik lagi. Suatu Sistem Infor-
masi mungkin diperlukan agar 
data dapat disediakan secepatnya. 

Selain itu, pendingin udara yang 
memadai diperlukan agar do-
kumen tidak berdebu dan dapat 
mencegah percepatan kerusakan 
arsip. Gedung juga harus terhin-
dar dari risiko kebakaran dan 
kelembaban serta digitaliasi arsip 
perlu dipertimbangkan agar pe-
numpukan arsip dapat dikurangi.   

Mengelola arsip tidaklah mudah 
atau merupakan pekerjaan yang 
enteng seperti anggapan banyak 
orang. Mungkin hanya sedikit 
orang yang mau melaksanakan 
tugas tersebut dan   mencintai 
pekerjaan tersebut.  

Selain diperlukan keahlian, peker-
jaan tersebut juga   berteman 

dengan debu,  kesendirian, jauh 
dari hingar bingar serta menan-
gani benda mati yang mungkin 
telah dilupakan sehingga sering 
menimbulkan kejenuhan. Akan 
tetapi  tugas tersebut dapat mem-
berikan kepada kita contoh bagai-
mana agar bekerja dengan seman-
gat pengabdian.  
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JADI PEMIMPIN DI USIA MUDA  
OLEH : Maria Soleman" mariasoleman@yahoo.co.id  

MOTIVASI 

Muda, energik, punya kedudukan 
tinggi dan tentunya berpenghasi-
lan besar. Mungkin itu impian 
banyak orang saat melamar kerja. 
Bukan tidak mungkin, karena saat 
ini semakin banyak saja pimpinan 
perusahaan ternama masih muda 
usia. Tetapi tentunya mereka bisa 
mencapai level tersebut karena 
memiliki kualitas tertentu. Nah, 
bagaimana bisa mencapainya? be-
berapa tips berikut bisa kita 
terapkan agar impian kita bisa ter-
w u j u d . 
  
K E R J A  S A A T  K U L I A H   
Kalau berambisi jadi pimpinan di 
usia yang relatif muda, salah 
satunya dengan merintis karier 
sejak dini. Tidak ada salahnya se-
lagi masih kuliah, sudah bekerja 
disuatu perusahaan. Cari pengala-
man kerja sebanyak-banyaknya.. 
Untuk itu cobalah magang dibe-

berapa perusahaan. Atau bisa juga 
dengan aktif diorganisasi. Jadi be-
gitu lulus kita sudah punya bayan-
gan tentang dunia kerja. Hasil 
suatu penelitian juga menunjuk-
kan, bahwa fresh graduate tanpa 
pengalaman kerja atau tanpa pen-
galaman organisasi agak sulit 
beradaptasi dengan ritme peker-
jaan. Mereka biasanya sangat ide-
alis dan kurang bisa memberikan 
solusi yang tepat dan realitis. 
Hanya saja perlu diperhatikan, 
tetaplah fokus pada kuliah. Jangan 
sampai gara-gara asyik bekerja 
kita jadi lupa menyelesaikan studi. 
Sayang kalau tinggal selangkah lagi 
gelar gagal sampai ditangan. Jan-
gan lupa level pendidikan juga tu-
rut diperhitungkan saat dipro-
m o s i k a n  j a d i  p i m p i n a n . 
  
T E T A P  B E L A J A R 
Segala sesuatu akan terus 

berkembang. Termasuk pekerjaan 
kalau sebagai karyawan kita tidak 
mau mengembangkan diri, bisa-
bisa karier kita jalan ditempat. 
Untuk bisa maju kita harus bisa 
meng i k u t i  p e r kemban g an 
teknologi atau Ilmu pengetahuan 
terbaru. Ilmu manajemenpun se-
lalu berubah, Belum lagi jika peru-
sahaan yang bergerak dibidang 
inovatif, seperti teknologi infor-
m a s i ,  p e r t e l e -
visian,broadcasting,desain produk 
dan sebagainya. Kita harus siap 
untuk terus menerus belajar dan 
menerima Ilmu-ilmu baru yang 
berkaitan dengan pekerjaan. 
  
*Banyak orang bisa jadi pemimpin 
tapi sedikit yang punya 2 Unsur 
kepemimpinan (Strategi & Karak-
ter). Bila hanya satu punyailah 
Karakter, bukan Strategi.* 
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BELAJAR DARI PERUBAHAN 
OLEH : Maria Soleman" mariasoleman@yahoo.co.id  

MOTIVASI 

Banyak psikolog menemukan 
bahwa manusia sebenarnya 
menyukai perubahan dan hal-hal 
yang baru. Tepi pada ken-
yataannya banyak dari kita yang 
merasa nyaman dengan hal-hal 
yang sudah kita ketahui. Kita ber-
fikir bahwa akan lebih enak dan 
aman untuk bertahan dalam se-
buah lingkungan yang familiar. 
 Tetapi sebenarnya hal ini 
ada lah sebuah kesa lahan. 
Menghindari perubahan dan per-
tumbuhan adalah hal yang paling 
berbahaya bagi manusia. Memang 

sangat menakutkan dan membing-
gungkan dalam menghadapi yang 
tidak kita ketahui. Berhadapan 
dengan perubahan adalah hal yang 
sangat sulit. Bagaimana juga disitu-
lah terdapat peluang dan kesem-
patan untuk bertumbuh untuk 
memaks imalkan d ir i  k i ta . 
 Salah satu tugas terbesar 
dalam kepemimpinan (dan ingat - 
Kepimpinan tidak bicara tentang 
jabatan, tetapi tentang apa yang 
dapat kita berikan dari hidup kita 
tiap hari ) adalah menghadapi pe-
rubahan. Pada saat perubahan 

terjadi, disitulah pemimpin sejati 
belajar. Pikiran mereka terbuka 
mereka menemukan cara yang 
l e b i h  b a i k . 
Jadi, jangan lari menghindari pe-
rubahan tetapi anggaplah itu seba-
gai kesempatan untuk belajar  
 Kemajuan besar akan dia-
lami seseorang hanya bila mereka 
mau berubah dalam cara berfikir. 
Cara berfikir yang tidak diubah, 
hasil yang dicapai juga tidak akan 
berubah. 
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Kematian  
OLEH : Gissing Machmud  

HIKMAH 

Ibnu Umar RA berkata, ''Aku 
datang menemui Nabi Muham-
mad SAW bersama 10 orang, lalu 
salah seorang Anshar bertanya, 
siapakah orang yang paling cerdas 
dan paling mulia wahai Rasulullah? 
Nabi menjawab, orang yang paling 
banyak mengingat kematian dan 
paling siap menghadapinya, 
mereka itulah orang-orang yang 
cerdas, mereka pergi dengan 
membawa kemuliaan dunia dan 
kehormatan.'' (HR Ibnu Majah) 

Manusia yang senantiasa mengin-
gat kematian akan memendekkan 
angan-angannya, lebih menyegera-
kan berkarya, dan gemar berbuat 
kebajikan. Dia menginsyafi diri 

bahwa setiap manusia, baik kaya 
atau miskin, memiliki jabatan 
tinggi atau rendah, pintar atau 
bodoh, dan fisik sempurna atau 
cacat, semuanya akan kembali 
menyatu dengan tanah. Sendiri 
dalam kegelapan menghadapi 
malaikat maut. 

Allah berfirman dalam surat Al 
Jumu'ah (62) ayat 8, ''Katakanlah 
sesungguhnya kematian yang 
kamu lari daripadanya, maka se-
sungguhnya kematian itu akan 
menemui kamu, kemudian kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah), 
yang mengetahui yang gaib dan 
yang nyata, lalu Dia beritakan 
kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.'' 

Perbedaan terbesar orang yang 
mengingat kematian dengan tidak 
ialah terletak pada kehati-hatian 
bersikap, kerendahan hati, 
keikhlasan, amal kebaikan, dan 
kezuhudannya. Harta, tahta, kata, 
dan cinta dunia yang ia miliki tak 
memengaruhi pandangannya ter-
hadap semua manusia. Ia mema-
hami manusia sama-sama sebagai 
makhluk ciptaan Allah yang akan 
kembali pada-Nya dan memper-
tanggungjawabkan segala amal 
perbuatannya. Hanya tingkatan 
takwa yang membedakan kedudu-
kan masing-masing manusia.  
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NURANI (Pengantar)  
OLEH : Syahruddin  

HIKMAH 

Salah satu nilai yang menjadi lan-
dasan dalam melakukan setiap 
aktifitas kegiatan kantor  adalah 
Nurani dan Akal Sehat, dan pada 
saat ini kita sedang menggiatkan 
budaya kerja dimana salah satu 
kegiatannya adalah berdoa kepada 
ALLAH Tuhan YME sebelum 
beraktifitas agar kegiatan kita da-
pat menjadi atau bernilai ibadah 
kepadaNYA, namun pelaksanaan 
doa tersebut hanya sebagai for-
malitas bagi sebagian dan mungkin 
hanya sebagai angin lalu tanpa 
memberi arti atau makna.bagi se-
bagian yang lain. 

Kebanyakan dari kita telah 
mendengar berbagai hal baik dan 
penting mengenai hati. Kita sering 
mendengar betapa terbatasnya 
otak kita; betapa hati sebenarnya 
lebih mengenal kebenaran dari-
pada otak. Kita sering mendengar 
bahwa akhir – akhir ini para ahli 
telah beralih perhatiannya dalam 
melakukan prioritas. Otak tidak 
lagi menjadi prioritas utama dalam 
mencapai kesuksesan, kalupun 
kesuksesan itu dicapai dengan 
mengandalkan otak semata bi-

asanya jauh dari bahagia. 

Nurani dan akal sehat ada penulis 
yang menganggap sebagai dua hal 
yang berbeda, Nurani merupakan 
sesuatu yang  bersifat non fisik 
letaknya di dalam hati (inti hati 
adalah Nurani yang biasa disebut 
hati nurani) yang menghasilkan 
sesuatu yang sudah pasti benar 
(kebenaran sejati), sedangkan akal 
sehat adalah sesuatu yang dihasil-
kan dari otak yang letaknya dalam 
kepala yang hasilnya sesuatu yang 
bersifat logis yang tingkat kebena-
rannya sesaat (tergantung sikon).  

Kita selama ini selalu melakukan 
kegiatan yang bersifat Olah Raga 
untuk menyehatkan dan menguat-
kan tubuh fisik, melakukan Olah 
Pikir untuk meningkatkan penge-
tahuan dan juga sedikit keimanan 
(bila ada). Fisik (olah raga) dan 
otak (olah pikir) merupakan suatu 
anugrah dari Tuhan yang harus 
dimanfaatkan atau difungsikan se-
maksimal mungkin untuk menca-
pai tujuan ataupun kesuksesan, 
namun sering tujuan / kesuksesan 
tersebut jauh dari bahagia. Untuk 
itu, kita masih perlu memanfaat-
kan potensi diri yang diberikan 

Tuhan kepada manusia yaitu 
HATI (hati Nurani) melalui 
OLAH RASA. Ada penulis yang 
mencantumkan dalam bukunya 
bahwa kemampuan hati minimum 
adalah 85 % jika dibandingkan 
dengan kemampuan otak yang 
paling hanya 15 % bahkan menu-
rut hadis nabi bahwa ilmu penge-
tahuan yang diberikan oleh Tuhan 
kepada seluruh manusia bagaikan 
setetes air di lautan, mengapa kita 
masih terlalu mengandalkan otak?  

Jawabannya adalah Pertama 
karena sejak balita sampai 
sekarang kita selalu dididik oleh 
orang tua kita, di sekolah, atau 
dimana pun untuk menggunakan 
otak kita, sehingga hati kita men-
jadi lemah dan tidak berfungsi dan 
bahkan menjadi tertutup dan 
membatu. Terkadang pada suatu 
ketika hati (Nurani) sering mem-
berikan jawaban atas tindakan kita 
misalnya melarang atau jangan 
melakukannya, namun otak berk-
erja keras menutup hati sehingga 
tindakan tersebut tetap dilaksana-
kan yang biasanya hasilnya mem-
berikan penyesalan, ataupun se-
baliknya nurani memberikan jawa-
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ban untuk melakukannya namun 
otak memberikan respon keragu 
– raguan yang akhirnya  menutup 
jawaban dari hati nurani sehingga 
tindakan tersebut tidak dilakukan 
sehingga biasanya juga menimbul-
kan penyesalan. 

Jawaban kedua adalah kita tidak 
mengetahui bagaimana cara yang 
efektif mengenal,  mengetahui dan 
memanfaatkan Hati Nurani. Ber-
bagai buku – buku, dakwah, ce-
rama agama tentang perlunya 
menggunakan hati, masih sebatas 
tatanan normatif (tidak ada me-
toda/teknik yang langsung men-
yentuh, merasakan dan meng-
gunakan hati). 

Hati adalah kunci hubungan kita 
kepada TUHAN/ALLAH, otak 
tidaklah mungkin dapat menjang-
kau Zat yang tidak ada sesuatu 
yang menyerupainya (maha 
segalanya), untuk itu  Berikut ini 
adalah salah satu teknik yang 
efektif untuk mengenal, membuka 
HATI dan lebih jauh lagi meman-
faatkannya yang penulis peroleh 
pada saat mengikuti lokakarya, 

sebagai berikut : 

Santai, untuk membuat otak kita 
santai, jangan berfikir dan beru-
saha apa pun. Selain pikiran , 
tubuh fisik kita juga harus santai 
(duduk dengan tegak tanpa me-
maksakan diri). 

Pejamkan mata, untuk membantu 
otak lebih santai (agar otak tidak 
memproses gambaran yang diter-
ima dari mata). 

menyentuh hati dengan satu atau 
beberapa jari tangan yang le-
taknya ditengah dada untuk mem-
fokuskan “perhatian” ke hati. 

tersenyum ke hati, adalah sifat 
alami dari hati untuk tersenyum. 
Dengan tersenyum kita memberi-
kan kesempatan dan membiarkan 
hati kita menjadi lebih kuat dan 
lebih dominan. 

Dengan melakukan 4 langkat 
tersebut, pada awalnya kita mung-
kin belum merasakan adanya 
reaksi dari hati,  biasanya disebab-
kan tidak tepatnya melakukan 4 
langkah tersebut.    Setelah mela-
kukannya dengan benar kita ber-

doa kepada Allah / Tuhan agar 
hati kita diberkahi ataupun diter-
angi agar segala sifat marah; som-
bong; ingin menonjolkan diri; Iri 
dan dengki; kelicikan dan kesera-
kahan untuk digantikan dengan 
cahaya dan kasihNYA. 

Selain itu, memohon bantu-
anNYA agar kita dapat me-
maafkan dengan setulus tulusnya 
segala kesalahan sesama sehingga 
dendam, benci dll hilang berganti 
dengan cahayaNYA, baru ke-
mudian memohon ampun atas 
segala kesalahan / dosa kita. (doa 
tersedia dalam bentuk file). 

Dengan hati yang semakin ter-
buka / lapang (berlapis), kita dapat 
bekerja dengan tenang, bahagia 
dan menikmati, mensyukuri nik-
mat Tuhan tanpa membatasinya,  
dan dapat lebih dekat lagi 
kepadaNYA dan tentunya 
“korupsi”  dapat berkurang / di-
hindari.  

Selamat mencoba. 
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Apa Kata Dunia? 
OLEH : Gissing Mahmud 

SISI LAIN 

 KALIMAT “apa kata 
dunia” tiba-tiba jadi populer. Itu 
karena iklan pajak menggunakan 
kalimat tersebut melalui iklan 
yang kerap muncul di layar kaca, 
televisi. “Kau punya penghasilan 
tapi tidak punya NPWP, apa kata 
dunia?” Begitu antara lain satu 
penggal kalimat iklan pajak itu.  

Kalimat iklan itu memang 
menarik, terutama karena diucap-
kan dengan gaya yang lucu. Se-
mentara syarat menarik perhatian 
harus dipenuhi oleh sebuah iklan, 
kendatipun yang menarik per-
hatian itu tidak ada hubungannya 
dengan yang diiklankan. Contoh-
nya, iklan rokok. Tidak ada ade-
gan atau isi kalimat iklan rokok 
punya hubungan dengan rokoknya 
s e n d i r i .  
       Tapi kalimat “apa kata dunia” 
itu, yang sekarang kita cermati 
bukan sebagai kalimat iklan. 
Dalam hidup ini, kita memang se-
lalu sadar bahwa kita tidak hanya 
berada di tengah-tengah orang, 
tapi juga sadar ada dalam sorotan 
atau penilaian orang. 

      Kesadaran ini biasa kita ung-
kap dengan kalimat, apa kata 
orang jika kita begini atau begitu. 

Atau seorang ibu menasihati anak 
gadisnya sambil berkata, janganlah 
bersikap begitu, apa kata orang 
nanti kepada kita. Bahkan bisa ada 
yang berkata apa kata bos nanti 
kalau perintahnya untuk mema-
nipulasi pajak tidak kita laksana-
kan dengan cermat. Demikian 
seringnya kita berkata apa kata 
orang, apa kata bos, apa kata 
tetangga, apa kata masyarakat dan 
seperti bahasa iklan itu… “apa 
k a t a  d u n i a ? ” 
      Sebenarnya ada baiknya, dan 
bahkan banyak kebaikannya jika 
dalam hidup ini kita selalu mem-
pertimbangkan apa kata orang. 
Terutama sebagai pengendali rasa 
malu untuk berbuat sesuatu yang 
tidak pantas. Misalnya, kita ber-
kata apa kata orang nanti kalau 
ternyata sebagai seorang tokoh 
yang dihormati saya selingkuh 
a t a u  k o r u p s i .  
Tapi berlebihan dengan pertim-
bangan apa kata orang, apalagi 
terhadap sesuatu yang tidak tepat, 
tentu tidak baik. Misalnya, ada 
yang berkata apa kata orang nanti 
kalau saya sebagai pejabat tidak 
k a y a  r a y a .  
      Tapi lebih dari itu, ada satu 
hal yang patut jadi renungan. Pada 
saat kita begitu risau dengan apa 

kata orang atau apa kata dunia, 
kita lupa mempertanyakan apa 
kata Tuhan. Apa kata Tuhan jika 
saya tidak salat? Apa kata Tuhan 
jika saya korupsi? Apa kata Tuhan 
jika saya tidur nyenyak kekenyan-
gan padahal di sekeliling saya ban-
yak orang miskin kelaparan? Apa 
kata Tuhan jika saya sebagai peja-
bat tanpa takut dan tanpa risih 
memperkaya diri melalui korupsi, 
dan seterusnya dan sebagainya. 
      Coba, mari kita renungkan 
itu. Jujur saja, kita lebih banyak 
berhitung apa kata orang ketim-
bang apa kata Tuhan. Inilah yang 
membuat hidup kita jungkir-balik 
karena nilai-nilai kita jungkir-
balikkan. Kita lebih banyak mem-
pertimbangkan penilaian manusia 
ketimbang penilaian Tuhan. Con-
toh sederhana misalnya kita ber-
kata, apa kata Pak Fulan jika tidak 
kita hadiri undangan pestanya, 
dan kitapun menghadiri pesta itu 
dengan penuh semangat sampai 
lupa Magrib dan lupa Isya. Padahal 
salat adalah “undangan” Tuhan 
dan kita tidak pernah berkata apa 
kata Tuhan ketika undangannya 
tidak kita penuhi. Kita lupa mere-
nungkan itu. Kita telanjur sibuk 
dengan apa kata orang dan apa 
kata dunia.*  
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Manado pe crita : 
Istri seseorang sopir taxi pe laki : 
"Napa torang pe tetangga so lebe hebat,dorang so beli TV,Kulkas,deng segala macam!!! kong torang dang??? 
Bolom dapa apa2? 
kong depe laki bilang: 
Tunggu jo ada 2 kita pe proyek so mo pica. 
Depe Istri tanya : 
Proyek apa dang itu? 
Depe laki jawab : 
Kalau bukan ngana pe mata yang pica,ngana pebibir yang mau pica.  

Manado Punya Humor 

Pandul, seorang pakar komputer canggih, yakin wanita yang ideal untuk dijadikan istri harus memenuhi krite-
ria: Multi Tasking, User Friendly, Compatible, Upgradable, dan punya interface yang menarik sekaligus ergo-
nomic. Ia berpendapat agama pada dasarnya merupakan operating system di mana ajaran yang ditetapkan me-
rupakan native application. 
Masa lajang Pandul berakhir setelah ia bertemu dengan Wirda, gadis yang dia anggap memenuhi kriteria yang 
diharapkan. Namun sayang, perkawinan mereka tidak berumur panjang setelah Pandul mengetahui Wirda 
mempunyai tabiat khas komputer. Multi Media dan Multi User.  

Multi User 

Ketika menemui Alan Greenspan, Gubernur Bank Sentral AS, Gubernur BI Sjahril Sabirin bertanya kenapa 
perekonomian Amerika bisa begitu kuat dibandingkan dengan Indonesia? 
"Di Amerika ini kami punya Johny Cash (penyanyi ternama Las Vegas), Bob Hope (komedian terkenal), dan 
Stevie Wonder (penyanyi kulit hitam yang sangat hebat)," jawab Greenspan dengan mimik serius. "Tapi, 
Sjahrir, di Indonesia kalian tidak punya Cash (uang tunai), tak punya Hope (harapan), dan tidak memiliki Won-
der (keajaiban)!" 
Mendengar jawaban itu, Sjahrir hanya manggut-manggut. Sekembalinya ke Indonesia, ia menghadap Presiden 
Abdurrahman Wahid. "Bapak Presiden, ketika di Amerika Serikat saya sempat bertemu dengan Greenspan," 
ungkap Sjahrir. 
"Banyak hal yang saya tanyakan kepadanya. Termasuk soal kenapa perekonomian bangsa kita tidak sekokoh 
Amerika. Ternyata menurut Greenspan, kuncinya cuma pada Cash, Hope, dan Wonder, yang tidak kita miliki." 
Gus Dur hanya menanggapi dengan enteng. "Ah, gitu aja kok repot, wong kita masih punya banyak Slamet dan 
Untung kok." 

Slamet dan Untung 
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Mengiring Pernikahan Putra 
Kepala Perwakilan  OLEH :  Ichsan Riyandi 

OLEH-OLEH 

Menginjak Bumi Borneo 

Siang itu, Jum’at 10 Oktober 2008 
pukul 13.50, pesawat Merpati 
mendarat mulus di Bandara 
Sepinggan Balikpapan. Aku men-
dampingi istriku, ibu Ichsan Ri-
yandi, ibu Bachtiar Soelaeman, Ibu 
Sutisno, ibu Samid Monri, ibu Wi-
wit dan Ibu Dina keluar dari 
tangga pesawat. Untuk pertama 
kali bagiku menginjak bumi Bor-
neo. Kuhirup udaranya yang baru 
di atas tanah yang cukup panas, 
karena suhu saat itu sekitar 32°C. 
Seperti di bandara lainnya, kami 
menunggu untuk mengambil ba-
gasi kami masing-masing. 

Keluar dari terminal kedatangan, 
seorang laki-laki cukup tinggi dan 
berisi dengan nama panggilan Pak 
Taufan menyambut kedatangan 
kami. Dengan senyumnya yang 
melebar, dia menyalami kami. 
Ternyata dia staf dari Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Timur 
yang ditugasi menjemput kami. 
Dengan Bus KONI – Eks kenda-
raan PON di Samarinda, kami di-
antar menuju Samarinda. Bus 
terasa longgar hanya terisi 8 

orang, karena Bapak dan Ibu Sim-
bolon, Ibu wiwit dan ibu Dina 
terpisah dari kendaraan ini, 
karena sudah ada yang menjem-
put. Kami sempat dijamu makan 
siang oleh Pak Taufan di Rumah 
Makan dekat bandara. 

Tak terasa, waktu semakin ber-
lalu. Dengan bus KONI itu, kami 
melaju menuju Balikpapan. Sisa-
sisa kegiatan PON yang lalu, baik 
Stadion maupun GOR masih tam-
pak megah dilihat. Ternyata cu-
kup ramai juga jalan yang kami 
lalui. Aspalnya masih mulus, 
walaupun ada dua tempat yang 
aspalnya turun. Dan yang cukup 
mengungkap ingatan masa lalu, 
kami juga melalui Bukit Soeharto 
yang merupakan area penghijauan 
di Kalimantan yang pernah dires-
mikan mantan presiden kita. 
Walaupun jalannya cukup berliku-
liku, namun kami bisa menikmati 
pemandangan di kiri kanan. Hanya 
saja istriku sempat mabuk.... 

Samarinda, Kota yang Menawan 

Setelah kira-kira tiga jam per-
jalanan, mulailah kami mencium 
aroma udara Samarinda. Rencana 
masuk Stadion Eks PON dibatal-
kan karena takut kemalaman. 

Dengan jalanan yang turun naik , 
memungkinkan kami melihat pe-
mandangan saat ada di puncak 
jalan. Walaupun sekilas, sambil 
bus berjalan pelan, kami perhati-
kan indahnya Sungai Mahakam. 
Jembatan panjang kekuningan 
melintas di badan sungai tersebut. 
Sementara beberapa kapal tong-
kang berisi muatan batu-bara 
nampak beraktivitas di atas air 
sungai itu. Kami menyusuri tepi-
annya sehingga tak terasa tern-
yata sudah hampir sampai di pen-
ginapan. 

Pak Heri BS, mantan dari SulSel 
ternyata sudah menunggu kami di 
Mess Pemda Kaltim – yang ber-
nama Ruhui Rahayu. Setelah 
berembug, akhirnya diputuskan 
untuk menginap di Mess itu. Lagi-
lagi kami sempat terperangah, 
karena sebenarnya mess ini san-
gat bagus. Hanya saja mungkin 
kurang perawatannya, sehingga 
terkesan agak suram. Tapi kami 
sangat bisa menikmati tidur dan 
aktivitas lainnya di mess tersebut. 

Dari informasi Pak Heri, Bapak 
Kepala Perwakilan dan keluarga 
saat itu menginap di Hotel Sawit 
Garden, dan sempat semalam di  
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mess tersebut. Bapak dan Ibu 
Simbolon menginap di Hotel Bor-
neo, sedangkan ibu Wiwit dan 
Dina menginap di Mess Rumah 
Dinas PELINDO di Balikpapan. 
Kami tetap berkomunikasi, untuk 
saling memberi informasi untuk 
acara-acara yang akan dilalui, 
walaupun terpisah jarak. 

Malam itu, kami dapat info bahwa 
ada undangan makan malam dari 
Bapak Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Timur dan 
Para pejabat di sana. Selesai 
mandi dan ibu-ibu berdandan, 
kami menuju rumah makan dan 
sudah ditunggu oleh rombongan 
pejabat dari BPKP Perwakilan 
Kaltim. Ternyata beberapa peja-
bat telah dikenal sebelumnya, ter-
masuk Kepala Perwakilan – Bapak 
Bambang.  

Jamuan makan termasuk istimewa 
malam itu. Ikan patin yang men-
jadi andalan dan ciri khas 
makanan Ka l t im memang 
demikian lezat. Makanan tersebut 
membuat perut penuh dan jadi 
susah bergerak karena kekenyan-
gan. Jadi pada hari pertama saja 
kami sudah banyak menikmati 
Samarinda dari segala aspek.  

Eh.. belum puas dengan apa yang 
sudah dilihat, dimakan dan dinik-
mati, ibu-ibu masih mengajak jalan
-jalan malam. Kalau dari siang 
sampai sore kami naik bus KONI, 

malam itu kami beramai-ramai 
naik taksi (disini pete-pete). 
Berkeliling sepanjang tepian sun-
gai Mahakam memang sangat 
mengasyikkan. Pemandangan di 
malam hari yang disinari cahaya 
lampu begitu mempesona. Tern-
yata masih ada yang ingin men-
cicipi makanan malam harinya 
Samarinda. Beberapa ibu minum 
Ronde, STMJ (Susu Telur Madu 
Jahe), dan makan sate. Setelah 
benar-benar dimanjakan oleh sua-
sana dan makanan serta minuman 
Samarinda, ibu-ibu mengajak balik 
ke penginapan. Malam itu kami 
benar-benar pulas karena puas 
menikmati Samarnda yang mena-
wan. 

Ke Kota Sejarah, KUKAR 

Pagi itu suasana agak dingin. Tern-
yata tatkala tertidur, semalam ada 
gerimis kecil yang mebasahi bumi 
Samarinda. Setelah sarapan pagi, 
beberapa ibu-ibu jalan-jalan pagi 
ke pasar dan sekitarnya. Aku 
menunggu kedatangan Bus KONI, 
karena hari itu kami sepakat un-
tuk jalan-jalan ke Tenggarong. 
Aku tidak terlalu paham apa yang 
dimaksud Tenggarong. Pokoknya 
ikut sajalah, nanti akan tahu 
sendiri. 

Pak Heri mendatangi mess kami. 
Beliau memberi informasi bahwa 
putra-putri Bapak Kaper akan ikut 
jalan-jalan dengan mobil sendiri. 

Pak Heri dan keluarga juga ikut 
bepergian dan membawa mobil 
sendiri. Jadi, kami bertiga kenda-
raan menuju Tenggarong. Per-
jalanan samarinda Tenggarong 
tidak terlalu lama, hanya sekitar 
satu jam saja. Kami menikmati 
pemandangan sekitar kiri kanan 
kendaraan. Jaln yang dilalui tidak 
terlalu berkelok-kelok seperti 
sehari sebelumnya. 

Sampailah kami di Kota Tengga-
rong. Ternyata Tenggarong itu 
adalah Ibukota Kabupaten Ktai 
Kartanegara (KUKAR). Kotanya 
demikian cantik dengan dihiasi 
taman-taman yang tertata apik 
dan rapi. Sampah-sampah tidak 
terlalu tampak disini-sana. Jadi 
memandang diri, kanan, muka, 
belakang bahkan atas terasa nya-
man. Hati ikut merasa damai saat 
keindahan merasuk ke dalamnya. 

Tenggarong juga dilintasi oleh 
Sungai Mahakam yang demikian 
besar dan lebar. Tidak jauh dari 
Kantor Bupati, terdapat pulau 
yang membelah Sungai tersebut. 
Tidak lengkap rasanya bila tidak 
menyeberang ke Pulau itu. Maka 
kami sepakat untuk menyeberang. 
Dengan sekitar 20 orang rom-
bongan yang bertiga kendaraan 
tersebut,  
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kami menyewa speedboard 3 
buah untuk menyeberang. Ong-
kos menyeberang ternyata tidak 
terlalu mahal, hanya Rp 3.000,00 
per orang. Hanya saja terasa 
sedikit ngeri saat menyeberang, 
karena air demikian banyak dan 
tinggi. Juga tidak kulihat alat pe-
lampung di perahu itu, sehingga 
menambah deg-degan hati saja. 

Pulau itu ternyata namanya ”Pulau 
Kumala”. Untuk masuk dan 
menikmati fasilitas di dalamnya, 
setiap orang harus membayar 
karcis masuk. Setelah cukup 
disensus maka kami bayar ongkos 
masuk dan mulailah kami berjalan
-jalan di seputar pulau itu. Ada 
satu fasilitas yang namanya ”SKY-
OVER” yang bentuknya seperti 
bulatan besar melingkar yang da-
pat bergerak naik dan turun sam-
bil berkeliling. Kami putuskan 
akhirnya kami naik alat/ per-
mainan tersebut. Pemandangan 
sekitar Kutai Kartanegara tampak 
indah dilihat dari atas. Saya tidak 
bertanya berapa ketinggian yang 
dicapai Sky Over tersebut, namun  
menikmati pemandangan yang 
disediakannya. Sungai yang terbe-
lah, stadion yang sedang dalam 
perampungan, dan view-view lain-
nya. Kami yang membawa kamera 
dan handycam sempat mengabadi-

kan pemandangan yang ada.  

Turun dari alat tersebut, kami 
ingin berkeliling sekitar pulau Ku-
mala. Ternyata ada ”Mobil Gan-
deng” yang disediakan dengan 
ongkos tertentu. Saat semua 
warga rombongan telah naik di 
atasnya, bergeraklah mobil gan-
deng itu melewati jalan beton se-
tapak yang telah dibuat. Mobil 
bergerak lurus ke depan, namun 
yang di gandengan lari kekiri dan 
kanan. Ada beberapa ibu-ibu yang 
berteriak ketakutan saat jalan 
berkelok-kelok.  Walaupun 
demikian kami sempat mengun-
jungi beberapa bangunan khas pu-
lau Kumala . Kami sempat ber-
foto-ria di depan bangunan kera-
ton, di pura dan tempat lain. 
Hanya karena sudah capek dan 
lapar, maka saat sampai di patung 
“Lembuswana” kami tidak turun 
untuk mengamatinya. Patung 
tersebut adalah lambang khas dari 
Kutai Kartanegara. Menurut per-
sepsiku itu adalah campuran ben-
tuk dari kelebihan-kelebihan bi-
natang-binatang yang ada. Aku 
tidak sempat mencari info yang 
pas untuk itu. Setelah capek, kami 
menyeberang ke kota lagi. 

Karena sudah tanggung, maka 
walaupun  perut keroncongan, 
kami sempat mampir ke Museum 
KUKAR. Fosil dan artefak yang 
pernah ditemukan, bahkan be-

berapa model kerajinan di pajng 
di tempat itu. Patung lem-
buswana, mahkota raja, sing-
gasana, tempat tidur , keramik 
dan sebagainya sempat kami lihat 
dan abadikan. Bahkan disamping 
museum, ternyata terdapat 
makam raja-raja Kutai terdahulu. 
Beberapa orang tampak berdoa 
dan mengkeramatkan kuburan 
tersebut. Namun, ternyata ada 
juga yang lebih menarik perhatian 
ibu-ibu. Di sekitar kuburan tam-
pak orang berjualan hasil keraji-
nan dan batu-batu asah untuk 
perhiasan. Aku sempat membeli 
beberapa babatuan untuk diikat 
dengan cincin. Akhirnya kami 
melanjutkan perjalanan kembali 
ke Samarinda. 

Undangan makan Siang Pak Heri 

Di perjalanan, suara-suara ibu-ibu 
yang biasanya ramai agak mengan-
dur. Ternyata karena capek dan 
lapar membuat kurang bergairah 
untuk bercanda. Bus melaju terus 
namun ketika masuk Kota Sama-
rinda ternyata arah agak berbe-
lok. Jalan saat berangkat berbeda 
dari jalan pulang. Namun ternyata 
ada hikmahnya juga. Kami sempat 
melewati Kantor perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Timur, 
namun karena hari Sabtu (Libur), 
maka kami tidak sempat mampir 
dan masuk ke dalamnya.  
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Ada juga gedung PU yang megah 
dan gedung DPRD yang sempat 
dilihat. 

Rumah Pak Heri ada di lingkungan 
perumahan umum. Di depan 
rumah ada penjual kain dan kera-
jibnan lainnya. Eh.. sebagian ibu-
ibu tidak langsung permisi masuk 
malah mampir ke rumah kerajinan 
itu. Pak Heri sempat menjemput 
Ibu Wiwit dan Ibu Dina bergaung 
dengan kami. Ternyata kedua ibu 
tersebut naik bus umum dari 
Balikpapan dan turun di Terminal 
yang tidak terlalu jauh dari rumah 
Pak Heri. 

Kari ayam, lontong, dan telur, 
daging ayam, dan kelengkapan 
makanan lainnya telah disajikan. 
Es buah menghiasi meja makan 
juga. Dengan lahap dan semangat 
kami makan dan minum sampai 
puas. Kue-kue pasca lebaran juga 
masih dinikmati oleh ibu-ibu. 
Pokoknya kami puas dan senang 
dengan jamuan tersebut yang 
tentu saja gratis.. he..he..he. Sudah 
kenyang kamipun kembali ke pen-
ginapan. 

Akad Nikah Budi dan Mistri 

Setelah sempat meluruskan kaki, 
tangan dan badan sejenak di 
kamar, malam itu kami siap-siap 
menghadiri acara yang sakral. Ibu-
ibu sudah berdandan cantik, 
ketika waktu sudah usai Isya. 

Buspun telah siap mengantar kami 
ke tujuan. Pak Heri yang sibuk 
mengurus kamipun telah ada di 
mess. Sebelum ke tempat akad, 
kami berkumpul di Hotel Sawit 
Garden tempat Kaper dan Rom-
bongan menginap. Ternyata ma-
lam itu Pak Kabag TU dan ibu 
juga sudah ada di hotel. Mereka 
berangkat Sabtu siang dan tern-
yata masih semnpat mengejar 
acara. 

Pak Syukri, Ibu dan rombongan 
telah berkumpul di loby. Sebelum 
berangkat wakil dari keluarga 
memperkenalkan rombongan 
kepada semua yang hadir. Suasana 
khitmad dan doa mewarnai ma-
lam itu. Selesai sambutan itu, ke-
luarga mengeluarkan mahar dan 
benda-benda serta kelngkapa lain-
nya  y ang  ak an  men j ad i 
“seserahan” pihak pengantin laki-
laki ke pihak mempelai wanita. 
Dihitung-hitung, jumlah yang ha-
rus dibawa ada sekitar 20 paket. 
Ibu-ibu akhirnya tidak naik bus, 
dan memakai kendaraan yang ada. 
Bus dipakai untuk barang-barang 
seserahan tersebut dengan di-
kawal beberapa bapak-bapak. Se-
kitar pukul 20.30 WITA sam-
pailah kami ke alamat mempelai 
wanita. Barang-barang tersbut 
juga telah diserahkan ke pihak 
wanita. 

Malam itu udara cukup panas. Di 

ruang depan rumah pengantin 
wanita, putra pak Syukri, Arief 
Budiman, S.TP telah duduk rapi 
dan khitmad. Dengan memakai jas 
hitam dan kemeja putih berdasi 
serta mengenakan songkok, pen-
gantin pria ini terlihat sangat gan-
teng. Penghulu dan beberapa 
orang saksi termasuk keluarga 
mengelilingi pengantin pria. Sing-
kat cerita penghulupun meni-
kahkan pengantin. Suara-suara 
pernyataan dan doapun  terden-
gar menyentuh hati. Ketika selesai 
akad nikah, ibu Syukri tampak 
menciumi putra tersayang yang 
sekarang diambil orang. Pengantin 
putripun keluar dari kamarnya. 
Dengan baju putih berkebaya dan 
riasan yang indah, Mistri Ati-
kaweni, ST putri dari Bapak Suti-
kno terlihat bagai putri kerajaan. 
Pasangan ganteng ketemu putri 
yang cantik, demikianlah malam 
itu tergambarkan suasana perni-
kahan yang ada. Acara dilanjutkan 
dengan tukar cincin dan penyera-
han mahar. Mereka sedikit malu-
malu, walaupun mau. Kemudian 
doa-doa dan pesan-pesan orang 
tua pun disampaikan sebagai bekal 
di masa depan. Pengantin tampak 
gembira walaupun sesekali ada air 
mata bahagia yang mengambang di 
pelupuk mata. 
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Acara akad nikah ditutup dengan 
ramah-tamah. Beberapa bapak-
bapak berteriak semangat ketika 
si empunya mempersilahkan un-
tuk mencicipi hidangan yang di-
usediakan. Perut yang keroncon-
gan akhirnya terpuaskan juga. 
Apalagi ada beberapa menu yang 
lama tidak ketemu. Serabi, jajanan 
pasar dan kue-kue memang mem-
buat rindu dan ingin mencicipi.  

Malam itu setelah capai dan men-
gakhiri acara akad nikah, rombon-
gan kembali ke penginapan masing
-masing. Sebagaian besar ibu-ibu 
akhirnya terlepap tidur. Kami 
menunggu esok dengan momen-
momen yang berbeda… 

Minggu Resepsi 

Minggu pagipun tiba. Hari itu 
terasa sepi karena langit kelihatan 
mendung. Pak Simbolon dan Ibu 
menghampiri kami di mess dan 
mengajak kami beribadah di 
gereja pagi itu. Sementara ibu-ibu 
ada yang ke pasar mencari 
makanan kecil dan ada yang ke 
salon untuk berdandan dan tampil 
prima/ cantik. Ketika waktu 
menunjukkan jam 10.00 pagi, se-
mua rombongan telah berkumpul 
dan siap-siap menghadiri resepsi. 
Bus dan mobil rombongan juga 
telah siap mengantar. 

Tempat resepsi dari penginapan 
tidak terlalu jauh. Ketika sampai 
gedung Korpri tempat resepsi 
dilaksanakan, ternyata pihak ke-
luarga pengantin telah berkumpul. 
Mereka berfoto-foto ria sebelum 
pengantinnya kecapaian. Kami 
dari rombongan BPKP Perwakilan 
SulSel juga sempat beberpa kali 
difoto. Pose-pose terbaik dan ter-
cantik ibu-ibu diabadikan di kam-
era yang membidiknya. 

Acara resepsi seperti pada 
umumnya diwarnai dengan organ 
tunggal dan penyanyinya. Aku dan 
nyonya serta ibu Samid juga sem-
pat menyumbang lagu. Walaupun 
suara kami serak-serak sumbang, 
namun dengan pede kami nejkad 
bernyanyi juga. Beberapa orang 
juga telah menyumbang lagu un-
tuk pengantin tersayang. 

Momen itu menjadi cukup 
menarik, karena ternyata ada 
tamu kehormatan yang sudi 
menghadiri undangan. Kepala Per-
wakilan BPKP, Kepala Perwakilan 
BPK, Asisten di Provinsi, bahkan 
Pejabat Gubernur Kalimantan 
Timur berkenan menghadiri acara 
resepsi siang itu. Bahkan mereka 
bersedia duduk beberapa lama, 
mencicipi hidangan dan berkomu-
nikasi khususnya dengan Kepala 
Perwakilan BPKP KALTIM. Semua 
merasa mendapat kehormatan 
dari para pejabat di Kaltim. 

Silaturahmi dan jalan-jalan lagi 

 Sepert i  t idak habis 
capeknya, selesai resepsi ibu-ibu 
berganti baju dan siap-siap jalan-
jalan lagi. Kali ini hanya ada dua 
rombongan, rombongan mobil 
bapak Simbolon dan taksi/ pete-
pete ibu Bachtiar. Ada beberapa 
target tempat yang akan didatangi 
sore itu. Di samping itu ada juga 
silaturahmi ke tempat handai tau-
lan. 

 Rombongan  s empa t 
berpisah sebentar, karena rom-
bongan kedua (ibu Bachtiar) mau 
berkunjung ke tempat neneknya 
di pasar Segiri. Mobil pak Sim-
bolon berkeliling kota Samarinda, 
karena beliau memang sempat 4 
tahun bertugas disana. Kami jan-
jian ketemu di toko oleh-oleh 
Mawar Sari. Memang di tempat 
itu dijual berbagai jenis makanan 
khas Samarinda. Amplang, Wijen 
gula, dan makanan lain bahkan 
kerajinan ada di jual di tempat itu. 
Ibu-ibu memborong dan menge-
mas dalam kardus-kardus yang 
rapi, sehingga kelihatan banyak 
bawaan untuk oleh-oleh pulang. 

 Target tempat berikutnya 
adalah kawasan Citra. Sesampai di 
Citra, hujan sempat mengguyur 
bumi, sehingga terpaksa bagi-bagi 
koran sebagai pengganti payung. 
Baju dan celana yang basah nam 
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paknya tidak jadi masalah bagi 
kami. Ibu-ibu kembali berbelanja 
batu-batuan dan oleh-oleh lain-
nya. 

Setelah capek belanja, ibu 
Bachtiar menyampaikan bahwa 
ada undangan makan sore di 
rumah kerabatnya. Serta-merta 
undangan tersebut disambut den-
gan gembira karena kampung ten-
gah (perut) memang lagi membu-
tuhkan isi. Soto Banjar yang men-
jadi makanan favorit dari Kalil-
manta dihidangkan oleh keluarga 
ibu Bachtiar. Dengan lahap dan 
cepat, kami semua makan dan 
minum hidangan yang ada. Tak 
terasa perut menjadi buncit kek-
enyangan. Kemudian sempat kami 
mampir ke rumah saudaranya 
yang lain untuk ber-silaturahmi. 

 Sore hari rombongan pu-
lang untuk beristirahat. Terasa 
capai juga sore itu. Namun 
demikian tetap ada ibu-ibu yang 
bergerilya keluar malam ke mall 
untuk mencari bekal esok hari 
untuk persiapan pulang. Rencana 

pulang dari Samarinda 
memang pagi-pagi, se-
hingga tidak sempat 
mampir Kantor Per-
wakilan. Hanya saja me-
mang siang di acara re-
sepsi kami telah berpa-
mitan kepada Bapak 
dan Ibu KAPER KAL-

TIM. 

Pulang ke Makassar, Sempat 
mampir ke Pasar Kebun Sayur 

 Pagi itu jam telah menun-
jukkan pukul tujuh. Pak Heri tern-
yata telah sampai ke mess Pen-
ginapan kami. Beliau mau bareng-
bareng ke Bandara Balikpapan 
karena akan mengikuti acara dik-
lat di Ciawi. Ibu-ibu juga telah 
merasa segar dan tampil cantik 
sebelum pulang. Buspun sudah 
menunggu membawa kami ke 
Balikpapan. Jalan berliku kami 
ulang kembali, hanya saja pak 
Taufan tidak sempat mengawal 
lagi. 

 Singkat cerita setelah 

menurunkan Pak Heri di Bandara, 
ibu-ibu minta di antar ke Pasar 
Kebun Sayur. Dalam pikiranku 
awalnya kukira banyak sayur dis-
ana, tapi yang benyak ternyata 
batu-batuan khas Kalimantan. 
Perjalanan ke tempat itu melewati 
Mess GM PELINDO tempat Ibu 
Dina dan Ibu Wiwit menginap di 

hari pertama. Kami sem-
pat mampir untuk mengu-
rangi muatan di badan. 
Depot-depot Pertamina 
kelihatan berjajar gagah 
dan megah yang meng-
gambarkan Balikpapan se-
bagai kota minyak. 

 Di Kebun Sayur 
ibu-ibu kembali belanja 

batu-batuan. Ada juga yang 
belanja baju khas bercorak Kali-
mantan. Siang itu sempat kembali 
menikmati ikan patin dan 
makanan lain sesuai keinginan 
masing-masing. Selesai itu kami 
menuju Bandara bersama-sama 
pulang ke Makassar. 

 Momen ini dalam mengir-
ing acara pernikahan Budi dan 
Mistri memang penuh kenangan. 
Gambar dan Foto yang ada akan 
selalu mengingatkannya. Teri-
makasih ya buat semua........ 
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CINTA yang  ter-LARANG  OLEH : Agus Catur Hartanto  

CERITA 

Di tepi Pantai Lasiana  pagi itu, 
nampak Satrio duduk termenung 
di atas pondok, sementara aku 
asyik di atas ban bermain-main air 
laut yang ombaknya tidak begitu 
besar  sambil sekali-kali memper-
hatikan Satrio. Pantai Lasiana pada 
hari Minggu banyak dikunjungi 
wisatawan untuk berekreasi ber-
sama keluarga.  Nampak anak-
anak berlarian, berkejar-kejaran  
sambil membasahi badannya, ada 
juga yang bermain pasir membuat 
tumpuk-tumpukan yang nantinya 
akan hanyut manakala ombak 
datang sampai di bibir pantai.  
Agak ketengah laut nampak juga 
kapal nelayan juga wisatawan yang 
bermain jet sky dengan lincahnya 
menambah keceriaan pagi itu. Me-
mang Pantai Lasiana merupakan 
tempat hiburan masyarakat Kota 
Kupang dan sekitarnya dalam me-
lepas kepenatan menghadapi ru-
tinitas sehari-hari.  

Mata Satrio sayu dan badannya 
letih akibat kurang tidur tadi ma-
lam, ada sesuatu yang mengganjal 
dalam pikirannya.  Lusa Satrio ha-
rus meninggalkan Kota Kupang 
setelah dinyatakan lulus ujian ma-

suk Program Diploma IV untuk 
meraih Gelar Akuntan di Jakarta. 
Pengumuman kelulusan disambut 
suka cita teman-teman Satrio na-
mun bagi Satrio berita tersebut 
membuat hatinya gundah gulana. 
Pindah ke Jakarta berarti harus 
meninggalkan kekasihnya Mona 
yang telah mengisi hari-harinya di 
Kota Kupang. 

Hampir dua tahun Satrio tinggal 
di kota Kupang yang terkenal 
dengan Harum Bau Kayu Cen-
dana, Indahnya Pantai Lasiana 
serta  merdunya alunan musik 
Sasando.  Sasando adalah alat 
musik khas tanah Flobamora yaitu 
Flores, Sumba dan Timor pulau-
pulau di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

Terdamparnya Satrio  di Tanah 
Flobamora sebagai konskwensi 
dari penempatan oleh instansinya 
setelah Satrio mengikuti pendidi-
kan kedinasan. Dalam pendidikan 
kedinasan di Jakarta para siswa 
tidak dipungut bayaran bahkan 
diberikan insentif berupa uang 
saku dan jaminan kerja setelah 
lulus nantinya. Tentunya dari 
fasilitas yang telah diterima dari 
Negara tersebut, Satrio harus 

siap ditempatkan diseluruh 
wilayah Indonesia.   

Sesuai dengan kesepakatan sebe-
lumnya aku dan Satrio bertemu di  
Terminal Bis Tirtonadi.  Keber-
angkatanku ke Tanah Flobamora 
di lepas keluarga besarku  
demikian juga dengan Satrio.  

Kami berdua berencana menik-
mati perjalanan sambil berekreasi 
sehingga kami memutuskan per-
jalanan darat ke Denpasar baru 
terbang dengan pesawat sekalian 
berekreasi untuk menpersiapkan 
diri jauh dari orang tua di Bumi 
Flobamora yang dalam peta keli-
hatan paling ujung berbatasan 
dengan Timor-Timur. 

Tak berapa lama bis meninggalkan 
terminal Tirtonadi, satu persatu 
para pedagang asongan segera 
turun. Dalam perjalanan Satrio 
lebih banyak berdiam diri menik-
mati pemandangan diluar sedang-
kan aku asik membaca koran solo 
pos mencari berita yang menarik 
daerah Solo dan sekitarnya. 

Dalam dinginnya udara AC, tak 
terasa kota Sragen nan asri telah 
terlewati dan kini saatnya bis sing-
gah istirahat dirumah makan 
Duta.   
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Rumah makan Duta adalah tem-
pat singgah bis Group Mila dan 
Eka yang mendominasi jurusan 
Yogyakarta- Surbaya. Setelah bis 
berhenti, segera Aku dan Satrio 
turun sambil membawa kupon 
yang tadi diberikan kondektur 
untuk ditukar dengan semangkuk 
Nasi rawon dan segelas Es teh. 
Nasi rawon adalah makanan fa-
voritku  dari kecil dan biasanya 
jadi menu wajib ketika pulang saat 
liburan kuliah. Setelah para pe-
numpang selesai istirahat, bispun 
perlahan-lahan melanjutkan per-
jalanan dengan menyisiri kota 
Madiun, Naganjuk dan akhirnya 
memasuki terminal Bungurasih 
Dikota Pahlawan. 

Sayup-sayup terdengar suara 
adzan berkumandang menanda-
kan waktu shalat dhuhur tiba, 
kami  segera turun menuju Masjid 
yang teletak di di pojok terminal 
Bungurasih. Lingkungan masjid 
yang bersih dan rindang membuat 
nyaman penumpang yang selesai 
sholat untuk berbaring melu-
ruskan kaki setelah menempuh 
perjalanan panjang.  

Perjalanan dari terminal Tirtonadi 
menuju kota Surabaya ditempuh 
kurang lebih 7 jam dan kini kami 
harus melanjutkan perjalanan pan-
jang menuju pulau Dewata. Kota 
Denpasar sebagai pulau Dewata 
terkenal di seluruh Manca Negara 

bahkan kadang-kadang turis asing-
pun lebih mengenal Pulau Dewata 
daripada Indonesia. Para turis  di 
Sore menunggu sun set Pantai 
Kuta, Keindahan Tanah Lot, 
Ubud, serta Taman Kintamai.  
Kami menghabiskan waktu tiga 
hari berkeliling pulau Dewata un-
tuk membuktikan kekaguman 
turis asing terhadap keindahan 
alam pulau Dewata. 

Tibalah etape berikutnya setelah 
pesawat foker 28  Merpati  Take-
off dari Bandara Ngurah Rai, aku 
termenung sambil mengkhayal 
bekerja sebagai pemeriksa. Dalam 
khayalan  aku bertugas me-
meriksa proyek jembatan, mem-
pelajari As Build Drawing  yang 
begitu rumit menurutku. Untuk 
meyakinkan ukuran setiap item 
pekerjaan apakah sesuai dengan 
bestek, Satrio memegang ujung 
meteran aku berjalan mundur-
sambil menarik meteran meuju 
tepi jembatan dan tiba-tiba ter-
dengar bunyi agak keras ’byuur’ 
aku spontan berteriak. Ahh tern-
yata aku hanya mimpi tercebur di 
sungai.  

Tak terasa samar-samar terden-
gar suara Pramugari menginfor-
masikan  lima belas menit lagi 
pesawat mendarat. Satrio terban-
gun memandanh dari jendela  
tampak jelas pemandangan di 
bawah begitu gersang, rumah-

rumah beratapkan seng  pegunun-
gan yang tandus. Melihat peman-
dangan tersebut nyali Satrio tam-
pak ciut, sebelum berangkat kami 
memang sudah pernah cari infor-
masi kondisi Kota Kupang. Kata 
para senior yang pernah bertugas 
di sana, Kota Kupang curah hujan 
agak sedikit sehingga penduduk 
kesulitan  air bersih. Aku mulai 
bertanya dalam hati, apakah bisa 
bertahan lama tinggal di Kota Ku-
pang.  

Tak berapa lama pesawat menda-
rat di Bandar Udara Eltari Ku-
pang,   dengan perasaan yang be-
rat kami segera meninggalkan 
kursi pesawat dan berdiri berde-
sakan-desakan menuju pintu pesa-
wat untuk turun. Nampak di luar 
para petugas sibuk mendorong 
tangga menuju pintu pesawat dan 
yang lainnya mendorong gerobak 
menuju perut pesawat menge-
luarkan tas-tas dalam bagasi.  Tak 
lama tangga terpasang satu per-
satu penumpang turun menuju 
terminal kedatangan antri lagi 
mengambil tas-tas. Petugaspun 
segera melempar tas-tas tersebut 
dalam ban berjalan dimana para 
menumpang menunggu perjalanan 
tas-tas tersebut didepan mereka. 
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Dua tas besar punyaku dan tiga 
tas milik satrio sudah diturunkan 
dari ban berjalan, di luar seniorku 
mas Eko dan mas Joko telah 
menunggu kami. Dengan tertatih 
tatih keberatan segera kutenteng 
tas itu keluar melewati petugas 
keamanan yang mecocokan karcis 
bagasi yang tertempel di tiket 
dengan  karcis yang tergantung di 
tas dan koper. Sampai di depan 
pintu dan mas Eko dan mas Joko 
segera membantu kami mengang-
kat barang-barang tersebut ke 
tempat parkir. Mobil taft kanvas 
telah terparkir disana membawa 
kami  ke rumah  mas Eko dan ke-
betulan mas Joko tinggal juga 
disitu. Untuk sementara kami 
menumpang di rumah mas Eko 
karena rumah dinas tidak ada 
yang kosong.  

Malam pertama kami di Kota Ku-
pang, terdengar suara hujan rintik
-rintik membasahi seng atap  
rumah. Alhamdulillah akhirnya 
hujan juga kata mas Eko, telah lam 
hujan dinantikan dan malam ini 
bersamaan kami datang turun hu-
jang mudah-mudahan ini pertanda 
baik bagi kami. Tak terasa  hampir 
jam 24 Wita kami keasyikan ngo-
brol. Di kota kupang ikut waktu 
Indonesia bagian Tengah lebih 
cepat satu jam dibandingkan 

waktu di Surakarta. Mungkin 
karena kecapekan kami tertidur 
dengan pulas sampai paginya kami 
dibangunkan mas eko untuk sho-
lat shubuh dan antre mandi. 

Ya, mandi harus antre karena  air 
sangat terbatas dimusim kemarau 
ini, selesai mandi aku dan Satrio 
setelah sarapan indomie rebus  
diantar mas Eko berjalan beririn-
gan menuju kantor yang tidak 
jauh dari rumah mas eko. Jarak 
rumah itu tidak sampai 300 meter 
dari kantor, terlebih dahulu kami 
melapor ke Kabag Tata usaha dan 
selanjutnya beliau yang mengan-
tarkan kami ke ke Kepala Kantor 
sambil menyerahkan surat pen-
gantar. Setelah melapor Satrio 
berinisiatif mencari kontrakan, 
disalah satu rumah penduduk tak 
jauh dari kantor yaitu rumah pak 
Yos. 

Waktu dua tahun banyak dihabis-
kan tugas ke luar daerah, banyak 
kabupaten yang telah dikun-
junginya, bertugas sambil menik-
mati keindahan alam. Kabupaten 
Ngada yang terkenal Danau Ke-
limutu dengan tiga  warnanya, Pu-
lau Komodo tempat Binatang Ko-
modo yang langka dibudidayakan, 
serta Kabupaten Ruteng yang 
terkenal sebagai daerah penghasil  
kopi sampai manca negara. 

 Keakraban Satrio dengan Mona 
berawal saat Satrio jatuh sakit,  

badan Satrio hampir satu minggu  
terbaring lemas dikamar karena  
karena deman. Saat sakit bagi Sa-
trio membuat kerinduan men-
dalam pada orang tua dan adik-
adiknya serta masakan nasi rawon 
buatan ibunnya. Rumah orang tua 
satrio adalah di Cemani  di dekat 
komplek pabrik obat-obatan 
Konimex yang sebagian masyara-
kat dalam kehidupan sehari-hari 
religius. Satrio adalah anak per-
tama dari 5 bersaudara, adiknya 
yang paling bungsu baru kelas 3 
SD. 

Saat Satrio memutuskan untuk 
memilih sekolah kedinasan  den-
gan pertimbangan supaya nanti 
lulus bisa langsung kerja dan 
membantu membiayai sekolah 
adik-adiknya. Sebenarnya Satrio 
diterima juga lewat jalur bebas 
test berdasarkan prestasi diseko-
lah di Universitas Negeri di Kota 
Surakarta.  Keinginannya mem-
bantu orang tua Satrio memu-
tuskan memilih sekolah kedinasan 
yang ternyata lulus seleksi juga.  

Pada saat Satrio jatuh sakit s aku 
antar ke Dokter, ada kekhawati-
ran Satrio terkena gejala tipus 
namun kata dokter Satrio Cuma 
kecapekan saja dan telah diberi-
kan obat-obatan oleh Dokter. 
Pagi hari Mona membuatkan 
bubur, dan menunggui Satrio den-
gan  setia hingga sembuh. 
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Keakraban tersebut berlanjut 
dengan tersajinya secangkir kopi  
di sore hari yang disiapkan husus 
oleh  Mona untuk Satrio. Mona 
adalah keponakan dari Pak Yos, 
pemilik rumah tempat Satrio 
Tinggal. Mona tengah kuliah di 
Universitas Nusa Cendana Juru-
san Akuntansi. 

Mona adalah gadis manis beram-
but ikal asli bumi flobamora, saat 
tersenyum kelihatan lekuk pip-
inya. Banyak pria yang ingin berte-
man dekat dengan Mona dan 
bahkan beberapa waktu yang lalu 
banyak teman-temanya datang di 
malam minggu namun Mona tidak 
terlalu menanggapinya. Salah satu 
bakat yang menonjol dari Mona 
yaitu kepandaiannya dalam bern-
yanyi, kadangkala di malam 
minggu Satrio menemani Mona 
didepan TV sambil berkaroke. 
Sesekali Satrio ikut bernyanyi dan 
salah satu lagu fovorit mereka 
berdua untuk duet yaitu lagi ke-
mesraan...” kemesraan ini jan-
ganlah cepat berlalu. .... 

Di sore hari sepulang dari kantor 
Mona biasa bercakap-cakap  den-
gan Satrio, mulai dari membahas 
acara gosip selebritis yang marak 
di televisi, acara sinetron sampai 
materi kuliah. Obrolan di sore 
hari tersebut membuat hubungan 
Mona semakin dekat dengan Sa-
trio. Mona adalah gadis yang rajin, 

kamar satrio sudah rapi disore 
hari saat satrio pulang dari kan-
tor, disamping itu sering-sering 
Mona memasak khusus buat Sa-
trio.  

Seperti hari-hari lainnya sore hari 
sesudah sholat magrib sambil 
menonton televisi, nampak Mona 
duduk mendekat  sambil men-
yerahkan selembar foto yang di-
dapatkannya  terjatuh saat Mona 
membersihkan kamar. Mas foto 
facarnya yang di jawa ya, cantik 
banget? Sambil terkaget satrio 
menoleh dan melihat foto terse-
but. Ah nggak foto adik teman 
saya, jawab Satrio agak gugup. 

Segera Satrio mengalihkan per-
hatian Mona dengan bertanya ha-
sil seminar proposal skrpipsinya 
yang berjudul ”Pengaruh Kualitas 
Informasi terhadap Kinerja Prusa-
haan.  Saat itu memang Mona se-
dang menyusun tugas akhir 
berupa skripsi dan kebetulan 
topik skripsi tentang Sistem Infor-
masi terseut menarik perhatian 
Satrio. Satrio banyak memberikan 
masukan-masukan materi skripsi 
bahkan ikut sibuk mengantar tem-
pat penelitian di salah satu peru-
sahaan air bersih di Kota Kupang.  

Kedekatan Satrio dengan Mona 
semakin bertambah kala Satrio 
sering mengantar Mona mencari 
buku referansi yang akan mengisi 
Bab II yaitu tinjauan Pustaka. Pada 

bab II skripsi tersebut akan men-
gulas makna dari informasi serta 
mengulas komponen kualitas in-
formasi yang terdiri varibel tepat 
waktu, akurat dan relevan. Dari 
ketiga variabel nantinya kan di 
analisis variabel mana yang mem-
punyai pengaruh paling signifikan 
terhadap peningkatan kinerja pe-
rusahaan. 

  Di dalam penyusunan skripsi 
Satrio merelakan juga Lapotopnya 
dipakai Mona dan bahkan biasanya 
satrio ikut menemani Mona me-
mainkan jari tanganya di atas key-
borad menuliskan bab demi bab 
dari skripsinya. Untuk pengambi-
lan data selain Mona mengguna-
kan metode wawancara juga 
digunakan kuisioner untuk men-
dapatkan hasil penelitian yang op-
timal.  

Lebih kurang satu bulan Mona 
telah melakukan penelitian lapan-
gan dan data umum juga hasil 
kuisioner telah ada. Dengan 
demikian Mona tinggal mengolah 
hasil kuisioner tersebut gunakan 
metode wawancara juga diguna-
kan kuisioner untuk mendapatkan 
hasil peneliti dengan soft ware 
khusus SPSS dan dituangkan pada 
Bab V. Berdasarkan hasil dari 
penelitian tersebut yang nantinya 
akan mengisi bab VI, ternyata 
variabel yang paling signifikan 
yaitu variabel tepat waktu. 
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Kesunyian Kota Kupang  yang 
dulu sempat dibayangkan Satrio  
lenyap sudah dengan kehadiran 
Mona di hati Satrio. Hari- hari 
indah dilalui Satrio dalam mene-
mani Mona menyelesaikan kuliah-
nya meraih gelar Sarjana Eko-
nomi.i setelah berhasil memper-
tahankan hasil penelitian tersebut 
didepan dosen penguji. Satrio 
sempat tegang saat menunggui 
Mona ujian skripsi tersebut, kata 
Mona dosen penguji kali ini ter-
masuk dosen senior sehingga 
dalam memberikan pertanyaan 
banyak yang sulit dan di luar 
dugaan. Namun dengan setia, Sa-
trio menunggu di luar  dengan 
setia sampai Mona keluar dengan 
membawa kabar bahagia, Lulus 
ujian skripsi dengan nilai A. 

Kesedihan meninggalkan Bumi 
Flobamora tak berbeda jauh saat  
Satrio harus meninggalkan Jurang 
mangu. Tempat Satrio ditempa di 
kawah candramuka selama tiga  
tahun belajar ekonomi, akuntansi 
serta ilmu-ilmu audit, Di Jurang-
mangu pula Satrio menemukan 
cinta pertama kepada seorang 
gadis yang menjadi dambaannya. 

Foto yang ditemukan Mona 
adalah foto Nazhiha, gadis manis 
berkerudung putri Haji Hanafi 
salah seorang tokoh masyarakat 

di daerah itu. Haji  Hanafi tinggal 
di dekat kost Satrio di Jalan Jeng-
kol, kala itu Nazhiha masih duduk 
di kelas 2  Aliyah Pondok Aren.  
Perkenalan Satrio dengan Nazhiha 
berawal dari pembentukan panitia 
untuk peringatan Isra Miraj di 
Masjid dekat tempat kost Satrio. 
Kebetulan Satrio ditunjuk menjadi 
salah satu panitia termasuk Naz-
hiha bertugas sebagai seksi kepu-
trian. 

Setelah acara peringatan Isra 
Miraj aku, Satrio dan beberapa 
teman berinisiatif untuk mengada-
kan kegiatan yang lebih perma-
nen. Saat itu ada ide untuk diada-
kan  pengajian rutin bagi anak 
dalam bentuk belajar iqra dan ga-
gasan tersebut disampaikan ke 
Haji Hanafi. Ternyata gagasan 
tersebut mendapat tanggapan 
yang positif dari Haji Hanafi dan 
beliau membantu sarana yang 
dibutuhkan termasuk buku-buku 
agama. Untuk kegiatan tersebut 
kami minta Nazhiha mengajar 
anak-anak perempuan mengaji. 

Kegiatan pengajian anak-anakpun 
berjalan dengan lancar, Nazhiha 
rajin datang ke masjid untuk men-
gajar anak-anak. Peserta pengajian 
anak-anak yang awalnya cuma 4 
orang sekarang sudah bertambah 
hampir 15  orang. Minat anak-
anak mengikuti pengajian  terse-
but salah satunya karena kelinca-

han dan kesabaran dari Nazhiha 
dalam membimbing membaca Al-
Qur’an dengan metode iqra. Ru-
panya Satrio terkesan kepandaian 
Nazhiha membaca Al- Qur’an 
dengan tartil. 

   Kehidupan keseharian  Haji 
Hanafi yang religius telah berbuah 
pada gadis Nazhiha yang pintar 
mengaji serta  santun hingga 
menumbuhkan benih cinta di hati 
Satrio.  

Saat wisuda orangtua dan adik-
adik Satrio  berkesempatan  
datang ke Jakarta untuk turut 
menyaksikan kesuksesan Satrio 
dalam menyelesaikan sekolah 
kedinasan. Acara Wisuda Satrio 
begitu meriah dengan di hadiri 
pejabat-pejabat pada Departemen 
Keuangan.  Pada acara ini akan 
diwisuda putra-putra terbaik 
bangsa yang memiliki keahlian di-
bidang Audit, Perpajakan, Bea Cu-
kai dan siap mengabdi diseluruh 
wilayah Nusantara. 

Kedatangan orang tuanya diman-
faatkan satrio untuk bersilah-
turahmi pada Haji Hanafi orang 
tua dari Nazhiha. Tanpa dinyana 
kedua orang tua tersebut menca-
pai kesepahaman berniat baik  
untuk menyatukan dua keluarga 
tersebut sambil menunggu Naz-
hiha menyelesaikan sekolahnya. 
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Begitu selesai wisuda tak berapa 
lama Satrio ditempatkan kerja Di 
Nusa Tenggara Timur berarti un-
tuk sementara harus berpisah 
dengan Nazhiha. 

Berat rasanya Satrio harus men-
inggalkan Nazhiha dan saat keber-
angkatanpun tiba. Di terminal 
Kampung Rambutan keluarga Haji 
Hanafi turut melepas keberangka-
tan Satrio. Nampak Nazhiha den-
gan raut muka sedih karena harus 
berpisah dengan Satrio.  Perte-
muan di saat kegiatan pengajian 
anak-anak di masjid selama be-

berapa bulan ini telah meninggal-
kan kenangan yang indah bagi 
Nazhiha.  

Hubungan Satrio dengan Nazhiha 
berjalan lancar lewat komunikasi  
telpon, bahkan dimalam hari saat 
tarif pulsa murah Satrio berlama-
lama bertelpon untuk melepas 
kerinduan terhadap Nazhiha. Tiga 
bulan sudah Satrio berpisah den-
gan Nazhiha, kekosongan hatinya 
yang terisi dengan kehadiran 
Mona membuat komunikasi den-
gan Nazhiha tidak sesering dibu-
lan-bulan pertama. Tadinya ham-

pir setiap hari namun   kini ka-
dang baru satu  minggu  Satrio 
menghubungi Nazhiha.  

Tak terasa Matahari semakin naik, 
udara makin panas, satu persatu 
wisatawan bergegas meninggalkan 
Pantai Laisiana yang indah nan 
menawan. Akupun mengajak Sa-
trio pulang meninggalkan  pantai 
Lasiana yang selama inii telah ban-
yak memberikan banyak  kenan-
gan manis bersama Mona.    

(…...bersambung….) 
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PP 60 Tahun 2008, apa komentar teman-teman terhadap kehadiran 
PP tersebut  bagi BPKP.............. 

APA KATA MEREKA 

Fachruddin :  
Kedudukan dan keberadaan BPKP menjadi jelas. Tugas BPKP antara lain audit, reviu dan 
evaluasi telah didukung dengan payung hukum, walaupun masih ada “embel-embel” batasan 
kegiatan yang “bersifat sektoral”.  

Harapan saya dalam waktu dekat prioritas kita adalah melakukan pembinaan untuk 
menerapkan SPIP yang baik dan benar, tapi jangan lupa untuk memulai menerapkan SPIP dalam 
lingkungan internal BPKP.  

Satu lagi, audit investigasi dan audit keuangan (loan dana BUMD) masih bisa nggak ya?  

Yohanis Ripi :  
PP 60 2008 merupakan payung hukum bagi APIP untuk melakukan tugasnya, termasuk BPKP 
yang melakukan pengawasan intern berupa audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya.  

Harapan saya auditor BPKP perlu mempersiapkan diri secara baik dalam rangka melaksanakan 
pengawasan intern tersebut.  

Bahrul :  
Pemberlakuan PP 60 tahun 2008 merupakan langkah maju untuk menata Sistem Pengawasan 
Intern. Hal yang perlu dioptimalkan adalah pemberlakuan sistem tersebut, karena jangan 
sampai sudah ada payung hukumnya akan tetapi aturan-aturan intern masih tetap dilaksanakan  

Abdul Karim :  
Dengan disyahkannya PP 60 Tahun 2008 bagi BPKP memberikan “ angin segar” bagi eksistensi 
dan peran BPKP ke depan. Karena dalam PP tersebut telah jelas pembagian wewenang dan 
lingkup pekerjaan bagi APIP, termasuk BPKP.  

Pemberlakuan PP No 60 tahun 2008 juga mengharuskan adanya pembenahan/ peningkatan 
kapasitas auditor BPKP terutama terkait dengan perubahan “mindset” agar auditor BPKP siap 
menyongsong peran yang semakin besar 
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Chekat :  
Kenapa baru sekarang dikeluarkan ???  

Berarti selama ini kita berjalan tanpa landasan hukum yang jelas. Tapi setidaknya dengan 
dikeluarkan PP 60 thn 2008 ini dapat mendorong APIP, khususnya BPKP, dapat lebih berperan 
dalam Menunjang Good Governance  

Sutio :  
Memang sih .... dengan adanaya PP 60 menunjukkan kedudukan BPKP yang lebih jelas, tapi 
apakah sudah siap nih SDM nya ???.  

Jadi sesegera mungkin pembenahan diri kita sendiri. 

NEXT EDITION 
Progressive and Innovative!!! Begitulah...komitmen untuk menjadikan Paraikatte sebagai media komunikasi 
yang menghargai progressivitas, mengedepankan inovasi dan tentu saja menjunjung tinggi kreatifitas men-
dorong tim redaksi untuk terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan.  

Mulai edisi kedepan, Paraikatte akan menerapkan beberapa kriteria penulisan. Pertama, setiap tulisan dibatasi 
maksimum 1200 kata. Kedua, artikel-artikel yang dikirim ke redaksi diharapkan menyesuaikan dengan topik 
utama yang akan dibahas. Edisi bulan depan, November, akan mengupas masalah Perencanaan Pemerintah 
Daerah. Jadi, segala hal yang menyangkut seluk beluk perencanaan di Pemda, baik penganggaran maupun per-
encanaan pembangunan bisa diulas dalam bentuk artikel. Edisi dua bulan yang akan datang, Desember, Parai-
katte akan terbit dengan topik utama Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sektor Publik. 
Tentu saja, Paraikatte tetap mengharapkan tulisan-tulisan untuk rubrik-rubrik lain, seperti budaya kerja, mo-
tivasi, sisi lain, current issue, dll. 

 So, We Challenge You..... 
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Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Dugaan Penyimpangan Pemanfaatan Dana Penguatan Modal 

INVESTIGASI 

30 
Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Sejuta Al-Quran pada Dinas Sosial Kab. Luwu 

INVESTIGASI 

31 
Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Gabah dan Beras pada Sub Divre 
Wil. III Kota Palopo TA. 2004 s/d 2007 INVESTIGASI 

32 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Beras untuk Rumah 

INVESTIGASI 

33 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembuatan Sumur Bor pada Dinas 
Kimprasda Kab. Sidrap TA.2006 

INVESTIGASI 

34 
Bantuan Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara Dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Jalan 

INVESTIGASI 

35 

Melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Kejaksaan Negeri Pare Pare , 
Kepala Kepolisian Wilayah Pare Pare , Kepala Resor Pare Pare dan Kepala Bidang Investigasi Perwaki-
lan BPKP Sul Sel 

INVESTIGASI 

36 
Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 
Pare Pare Masa Bakti Thn 2004-2009 

INVESTIGASI 

37 
Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara an. Terdakwa Drs. H. 

INVESTIGASI 

38 Perpanjangan Asistensi dan Implementasi SIMDA versi 2.1 di Kab. Bulukumba APD 

39 Permintaan data untuk percepatan pembangunan Data Content PASs APD 

40 Narasumber Bimtek Pemahaman Hasil Audit dalam DIPA APD 

41 Permintaan Verifikasi dan Validasi Data DAK dan DPIL Tahun 2007 APD 

42 Konsultasi Penyelesaian Hasil Verifikasi dan Validasi DAK dan DPIL Wilayah Sulsel APD 

NO URAIAN BIDANG 

Sabtu pagi 11 Oktober 2008, ke- luarga besar perwakilan BPKP Sulsel 
dikejutkan dengan informasi dari keluarga hamzah bahwa beliau te-

lah dipanggil yang maha kuasa, in- nalillah wa inna ilaihi raaji’un. Sau-
dara Hamzah yang telah beberapa bulan terakhir ini menjalani perawa-
tan akibat penyakit tipes yg dide- ritanya kini telah tiada, dia mening-
galkan seorang istri yang meru- pakan pegawai Perwakilan BPKP 

Sulsel (Frida Renden) dan 2 orang anak yang masih kecil. Semoga Al-
marhum mendapat ketenangan di alam sana, dan semoga amal ibadah 
yang dilakukan selama hidupnya diterima disisi Allah SWT., serta keluarga yang diting-

galkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.  
Selamat Jalan Sahabat, Doa kami menyertaimu…  

IKUT BERBELASUNGKAWA 



KAMI SEGENAP KRU PARAIKATTE MENGUCAPKAN 
 

“SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1429 H” 
 

MOHON MAAF LAHIR BATIN 

 

… hepi besdai to yu 
… 

… hepi besdai to yu … 
hepi besdai … hepi bes-

dai... 

Sri Munas N 19 Oktober 1957 

Arum Nur Sukwan 20 Oktober 1968 

Sjaril Malie 25 Oktober 1956 

Satiem 26 Oktober 1956 

Rasulhuddin 28 Oktober 1974 

Drs. Jamarden Benhard Simbolon 28 Oktober 1954 

Hamirullah S 06 November 1969 

Muhammad Djahruddin 10 November 1975 

Rahmat Noor 10 November 1958 

Rosmiati 15 November 1979 


