
 

 

Budaya Kerja atau sering diistilahkan sebagai Corporate Culture adalah sekumpulan dari nilai-
nilai luhur yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang akan menentukan sukses-gagalnya dan 
bersinar-redupnya organisasi tersebut, tak luput juga instansi pemerintah. Bulettin Paraikatte, 
yang Alhamdulillah hingga saat ini telah terbit hingga edisi ke-8 , adalah salah satu wujud 
pengembangan budaya kerja yang bertujuan agar aura organisasi tetap berkilau mencerahkan 
seluruh insan yang berkepentingan dengannya baik secara internal maupun eksternal.  

 
Edisi Buletin Paraikatte kali ini merupakan Edisi Spesial, dikarenakan bertepatan dengan Ulang 
Tahun BPKP yang ke-26. Kami katakan spesial, dikarenakan Edisi  kali ini tampak berbeda 
dengan edisi-edisi sebelumnya, tidak hanya jumlah halamannya yang lebih tebal, kemasannya 
yang ekslusif, tetapi isinya pun lebih banyak mengedepankan tulisan-tulisan  yang bersifat men-
dorong  dan menggugah semangat pembaca untuk berubah menjadi kearah yang lebih baik.  

 
Edisi ke-8 ini akan kami distribusikan tidak hanya di lingkungan intern BPKP Sulsel, BPKP 
Pusat dan Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, tetapi juga akan didistribusikan  kepada pihak 
eksternal BPKP, yaitu para stakeholder kami di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi  Selatan dan 
Sulawesi Barat. Kami mengharapkan agar euphoria kegembiraan di ulang tahun BPKP ke-26, 
dan jiwa semangat  kami dalam membangun ke-Jaya-an Bangsa Indonesia tidak hanya dirasa-
kan oleh intern BPKP di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat dirasakan oleh para mitra kerja 
kita, para stakeholdes BPKP Sulsel.  

 
Sebagai wadah penyaluran kreatifitas kami selalu mengharapkan tulisan-tulisan dan masukan-
masukan baik dari rekan-rekan di BPKP ataupun dari rekan-rekan di Pemerintah Daerah. 

 

Salam budaya kerja….. 
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Comme Vous  Voulez…. Je m’en fis 

Kata itu mengingatkan saya kepada seorang expatriate diplomat di Centre Culturel de Francaise (CCF) Salemba, Jakarta,  
sebuah lembaga bahasa dan budaya milik kedubes Perancis. Kata yang berarti “terserah apa maumu …. saya tidak pedu-
li’ , selalu diucapakan ketika beliau sedang marah, menghadapi kami, para BGF (Boursier de Gouvernement Francaise / pe-
nerima beasiswa pemerintah perancis), yang mendapatkan nilai ujian DELF (semacam TOEFL nya Perancis) di bawah 
nilai standard/tidak mencapai target. 

Beliau yang berkewarganegaraan Perancis, memang mewarisi typical orang eropa, khususnya parisienne (julukan bagi 
warga paris). Typical orang eropa yang tidak mengenal kompromi, berbicara blak-blakan dan sangat ekonomis (baca: 
kikir). Sifat mereka  memang terkadang membuat saya, cukup kerepotan untuk menyesuaikan diri. Kami yang sebagian 
besar berlatarbelakang pegawai pemerintah (baca : PNS), yang terbiasa hidup dengan damai, adem ayem, serta manut-an, 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan mereka.  

Alasan anak bungsu saya yang sakit, yang mengharuskan saya untuk segera pulang ke makassar, tidak dapat diterima oleh 
beliau, ketika mendapati nilai ujian DELF A2 saya yang tidak sesuai dengan target yang di harapkan. Beliau dengan tegas 
mengatakan ”comme vous voulez, mais je m’en fis ‘.  Bagi seorang parisienne, alasan apapun tidak dapat mereka tolerir, 
terlebih itu menyangkut target yang telah diberikan. Apapun kendalanya, alasan apapun yang kita berikan..  mereka sama 
sekali tidak peduli...  

Saya sempat tercenung, menerawang jauh keatas... berandai-andai... seandainya saja sifat comme vouc voulez, mais je m’en 
fis, dapat di terapkan di institusi kita, mungkin kita tidak akan pernah lagi mendengar adanya keterlambatan penyelesaian 
LHA, keterlambatan atasan dalam hal mereview laporan, keterlambatan pencairan SPPD, pegawai yang mangkir dari jam 
kantor, dan pemotongan TKPKN yang disebabkan oleh keterlambatan hadir di kantor. 

Apapun alasan kita, sebenarnya ketika kita pertama kali menjadi seorang PNS, kita seharusnya sudah berkomitmen 
untuk mengabdikan diri secara totalitas kepada institusi kita. Kita seharusnya menyadari bahwa amanah, tugas dan 
tanggungjawab yang kita emban haruslah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Janganlah hak saja yang selalu kita 
tuntut, tetapi pemenuhan kewajiban haruslah menjadi prioritas. 

Sampai saat ini, saya masih terus merenung dan berpikir, adakah formula, resep, racikan,  yang tepat untuk menerapkan 
konsep comme vous voulez di kantor kita...???  dan ketika saya harus menyudahi tulisan ini, akhirnya saya 
berkesimpulan, bahwa kita sendirilah yang harus memulainya dari sekarang, untuk berkomitmen membangun institusi 
kita menjadi sebuah institusi yang bercahaya dan bersinar, sehingga institusi kita dapat menjadi institusi kebanggan bagi 
kita semua, seperti harapan yang ada pada lagu hymne BPKP...  bersinar cahayamu... BPKP... BPKP semoga Jaya... 

(Toni Triyulianto) 
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26 tahun Karya Bakti dan Pengabdian BPKP  
dalam mewujudkan Good Governance  

Umur 26 tahun merupakan umur dimana seseorang telah memasuki kematangan usia, dimana 
di usia tersebut, orang telah mapan dalam hal kedewasaan berpikir dan bertindak. Kedewa-
saan berpikir dan bertindak yang merupakan titik awal dimulainya pencapaian suatu tujuan. 
 
Begitu pula halnya dengan BPKP, yang tepat tanggal 30 Mei ini, genap berusia 26 tahun. Suka 
duka, asam garam, masa-masa sulit, masa-masa jaya telah dilalui oleh BPKP. Perubahan visi, 
misi, paradigma beserta value, telah mewarnai perjalanan panjang BPKP. Perjalanan yang 
akhirnya membawa suatu proses pendewasaan organisasi, untuk menjadi organisasi yang han-
dal, tahan banting, dan adaptable terhadap perkembangan dan tuntutan jaman. 26 tahun BPKP 
berkarya, mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk terwujudnya ke Jaya-an Bangsa dan Negara. 
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Badan Pengawasan Keuan-
gan dan Pembangunan (BPKP) 
adalah lembaga pemerintahan non  
departemen yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden, yang bertugas un-
tuk membantu Presiden mengawasi 
pengelolaan serta pertanggungjawa-
ban keuangan negara dan pemban-
gunan.  

Perjalanan panjang BPKP 
sejak berdirinya pada tanggal 30 Mei 
1983 hingga 26 tahun pengabdian 
telah mengalami pasang surut se-
jalan dengan perubahan lingkungan 
stratejik yang demikian pesat. Pe-
rubahan tersebut menuntut BPKP 
untuk merevitalisasi dan mereposisi 
peran dan fungsinya, hingga ke-
mudian melakukan redefinisi visi 
dan misinya. Sejarah Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ti-
dak dapat terlepas dari sejarah 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) yang telah 
berkembang sejak sebelum era ke-
merdekaan. Dengan besluit Nomor 
44 tanggal 31 Oktober 1936 secara 
eksplisit ditetapkan bahwa Djawa-
tan Akuntan Negara (Regering Ac-
countantsdienst) bertugas melaku-
kan penelitian terhadap pembukuan 
dari berbagai perusahaan negara 
dan jawatan tertentu. Dengan 
demikian, dapat dikatakan aparat 
pengawasan pertama di Indonesia 
adalah Djawatan Akuntan Negara 

(DAN). Secara struktural DAN 
yang bertugas mengawasi pengel-
olaan perusahaan negara berada di 
bawah Thesauri Jenderal pada Ke-
menterian Keuangan. 5 

Dengan Peraturan Presiden Nomor 
9 Tahun 1961 tentang lnstruksi bagi 
Kepala Djawatan Akuntan Negara 
(DAN), kedudukan DAN dilepas 
dari Thesauri Jenderal dan diting-
katkan kedudukannya langsung di 
bawah Menteri Keuangan. DAN 
merupakan alat pemerintah yang 
bertugas melakukan semua peker-
jaan akuntan bagi pemerintah atas 
semua departemen, jawatan, dan 
instansi di bawah kekuasaannya. 
Sementara itu fungsi pengawasan 
anggaran dilaksanakan oleh 
Thesauri Jenderal. Selanjutnya den-
gan Keputusan Presiden Nomor 
239 Tahun 1966 dibentuklah Direk-
torat Djendral Pengawasan Keuan-
gan Negara (DDPKN) pada Depar-
temen Keuangan. Tugas DDPKN 
(dikenal kemudian sebagai DJPKN) 
meliputi pengawasan anggaran dan 
pengaw asan badan usaha/ jawatan, 
yang semula menjadi tugas DAN 
dan Thesauri Jenderal. DJPKN 
mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan seluruh pelaksanaan 
anggaran negara, anggaran daerah, 
dan badan usaha milik ne-
gara/daerah. Berdasarkan Kepu-
tusan Presiden Nomor 70 tahun 
1971 ini, khusus pada Departemen 

Keuangan, tugas Inspektorat Jendral 
dalam bidang pengawasan keuangan 
Negara dilakukan oleh DJPKN.  

Dengan diterbitkan 
Keputusan Presiden Nomor 31 
Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. 
DJPKN ditransformasikan menjadi 
BPKP, sebuah Lembaga Pemerintah 
Non Departemen (LPND) yang 
berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden.  
Salah  satu  pertimbangan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden 
Nomor 31 Tahun 1983 tentang 
BPKP adalah diperlukannya badan 
atau lembaga pengawasan yang 
dapat melaksanakan fungsinya 
secara leluasa tanpa mengalami 
kemungkinan hambatan dari unit 
organisasi pemerintah yang menjadi 
obyek pemeriksaannya. Keputusan 
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 
tersebut menunjukkan bahwa 
Pemerintah telah meletakkan 
struktur organisasi BPKP sesuai 
proporsinya dalam konstelasi 
lembaga-lembaga Pemerintah yang 
ada. BPKP dengan kedudukannya 
yang terlepas dari semua 
departemen atau lembaga sudah 
barang tentu dapat melaksanakan 
fungsinya secara lebih baik dan 
obyektif.  

Oleh : Syarif, Rahmat  

Sejarah Berdirinya BPKP  
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Tahun 2001 dikeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 103 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden No 64 tahun 2005. Dalam 
Pasal 52 disebutkan, BPKP 
mempunyai tugas melaksanakan 
tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan dan 
pembangunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. 
Pendekatan yang dilakukan BPKP 
diarahkan lebih bersifat preventif 
atau pembinaan & tidak sepenuhnya 
audit atau represif. Kegiatan 
sosialisasi, asistensi atau 
pendampingan, dan evaluasi 
merupakan kegiatan yang mulai 
digeluti BPKP. Sedangkan audit 
investigatif dilakukan dalam 
membantu aparat penegak hukum 
untuk menghitung kerugian 

keuangan negara.  

Pada masa reformasi ini 
BPKP banyak mengadakan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) atau Nota Kesepahaman 
dengan pemda dan departemen/
lembaga sebagai mitra kerja BPKP. 
MoU tersebut pada umumnya 
membantu mitra kerja untuk 
meningkatkan kinerjanya dalam 
rangka mencapai good 
governance.Sesuai arahan Presiden 
RI tanggal 11 Desember 2006, 
BPKP  melakukan reposisi dan 
revitalisasi fungsi yang kedua 
kalinya. Reposisi  dan revitalisasi 
BPKP diikuti dengan penajaman visi, 
misi, dan strategi. Visi BPKP yang 
baru adalah "Auditor Intern 
Pemerintah yang Proaktif dan 
terpercaya dalam 
Mentransformasikan Manajemen 
Pemerintahan Menuju 
Pemerintahan yang Baik dan 
Bersih”. Dengan visi ini, BPKP 
menegaskan akan tugas pokoknya 
pada pengembangan fungsi 

preventif.  

Hasil pengawasan preventif 
(pencegahan) dijadikan model 
sistem manajemen dalam rangka 
kegiatan yang bersifat pre-emptive. 
Apabila setelah hasil pengawasan 
preventif dianalisis terdapat indikasi 
perlunya audit yang mendalam, 
dilakukan pengawasan represif non 
justisia. Pengawasan represif non 
justisia digunakan sebagai dasar 
untuk membangun sistem 
manajemen pemerintah yang lebih 
baik untuk mencegah moral hazard 
atau potensi penyimpangan (fraud). 
Tugas berbantuan kepada penyidik 
POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai 
amanah untuk menuntaskan 
penanganan TPK guna memberikan 
efek deterrent represif justisia, 
sehingga juga sebagai fungsi 
pengawalan atas kerugian keuangan 
negara untuk dapat mengoptimalkan 
pengembalian keuangan negara.   
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Kepemimipinan BPKP di Pusat, telah terjadi pergantian 
selama 4 periode. Mereka adalah Kepala BPKP yang te-
lah berjasa membangun dan mendirikan BPKP sebagai 
suatu organisasi yang  handal dan tangguh atas tantan-
gan dan tuntutan perkembangan zaman. Mereka (baca : 
Kepala BPKP)  adalah sebagai berikut: 

Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan telah berganti 
selama 14 periode kepemimpinan. 
Mereka (baca : Kepala Perwakilan BPKP 
Sulsel dari masa ke masa) adalah sebagai 
berikut : 

N
o. 

KEPALA  BPKP Dari Sampai 

1. Drs. Gandhi 30 Mei 1983 1993 

2. Drs. Soedarjono 1994 1999 

3. Drs. Arie Soelendro 2000 15 Nopember 2006 

4. Drs. Didi Widayadi, MBA 
16 Nopember 
2006 

Sekarang 

No
. 

KEPALA PERWAKILAN BPKP 
SULSEL 

Dari Sampai 

1. Drs. R. Wahono Sumitro 1983 1986 

2. Drs. Gultom 1986 1986 

3. Drs. Wido 1986 1987 

4. Drs. Sudjana Surawidjaja 1987 1988 

5. Victor Hutagaol, SH 1988 1996 

6. Drs. Zainal Arifin 1996 1998 

7. Drs. Maulana Sarika 1998 1999 

8. Drs. Oddang Ruchendi 1999 2001 

9. Drs. Abd. Syukur R. Eppe 2001 2003 

10 Drs. Syarif Anwar 2003 2004 

11. Drs. Tugiran Musuyudho 2004 2005 

12. Drs. Abd. Malik Yahya 2005 2006 

13. Drs. Syukri, MM 2006 2008 

14 Drs. Wawan Ridwan 2008  sekarang 

Mereka yang Berjasa ………………... 
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Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan dibentuk sebagai 
perpanjangan tangan BPKP Pusat di 
Jakarta untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan dibidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-
hari, Perwakilan BPKP Sulawesi 
Selatan memiliki produk-produk 
layanan unggulan yang ditujukan 
pelayanan kepada stakeholdes. 
Produk layanan unggulan tersebut 
adalah sebagai berikut : 

1.    Produk dan layanan Bi-
dang Pengawasan Instansi Pe-
merintah Pusat (IPP), adalah : 

1.1.  Policy Evaluation (Evaluasi 
Kebijakan). 

Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi 
Selatan saat ini membuka diri untuk 
melakukan kegiatan evaluasi yang 
telah/sedang/akan dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah.  

Jenis-jenis evaluasi yang dapat dila-
kukan, dikelompokkan sesuai ke-
lompok fokus penilaian sebagai be-
rikut : 

♦ Evaluasi 
Relevansi Program 

♦ Evaluasi Efisiensi 
Program 

♦ Evaluasi 
Efektifitas Program 

1.2. Inventarisasi 
Barang Milik 
Negara 

Inventarisasi adalah 
kegiatan untuk 
melakukan 
pendataan, 
pencatatan dan 
pelaporan BMN 
yang dimiliki, 
dikuasai, dikelola 
oleh instansi 
pemerintah. 

1.3. Review Proses Pengadaan 
Barang/Jasa (PBJ) 

Dengan adanya review proses PBJ, 
maka pihak peminta review dapat 
mengetahui permasalahan 
sebenarnya dalam pengadaan 
barang/jasa di lingkungannya serta 
peraturan dan solusi terbaik yang 
relevan untuk mengetahui masalah 
tersebut. 

Contact Person : 

Kepala Bidang Pengawasan Instansi 
Pemerintah Pusat (IPP) 

Telp. 0411-590591 Ext. 101 
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2.  Produk-produk dan layanan jasa 
bidang APD dalam mengemban 
visi dan misi BPKP dalam 
rangka penerapan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good 
Government Governance) yaitu 
dalam bentuk kegiatan :  

• Asistensi dan bimbingan 
teknis dalam pengembangan 
Sistem Informasi 
Manajemen Daerah 
(SIMDA) berbasis teknologi 
informasi yang terintegrasi 
(full integrated) mulai 
penganggaran, 
penatausahaan sampai 
dengan pertanggung-
jawaban sesuai peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku 

• Asistensi dalam penyusunan 
Laporan Keuangan Daerah 

• Indikator Kinerja Kunci 

• Pengembangan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) 

• Rancang bangun dan 
implementasi Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) 
pengelolaan keuangan 
daerah  

• Evaluasi SPI pengelolaan 
keuangan daerah  

• Pengembangan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 

• Inventarisasi Barang Milik 
Daerah (BMD) dengan 
aplikasi SIMDA BMD 

• Aplikasi SIMDA Gaji 

• Bimbingan teknis dan 
pendidikan dan pelatihan di 
bidang pengawasan dan 
pengelolaan keuangan 

daerah  

• Bimbingan teknis 
penyusunan LAKIP 

• Optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 

• Audit Kinerja Pelayanan 
Pemerintah Daerah 

• Review Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

• Evaluasi Kebijakan/Program 
(Policy/Program Evaluation) 

Contact Person : 

Kepala Bidang Akuntabilitas Penmerin-
tah Daerah (APD) 

Telp. 0411-590591 Ext. 111 

 

 

3.    Produk dan Layanan bidang 
Akuntan Negara sebagai berikut : 

♦  Program Informasi 
Akuntansi/Billing System dan 
Sistem Informasi Akuntansi 
PDAM 

♦ Pendampingan Penyusunan 
Corporate Plan 

♦  Pendampingan Manajemen 
Assets 

♦  Review Pengadaan Barang/
Jasa 

♦  Asistensi/Bimbingan Teknis/
Evaluasi Good Corporate 
Governance 

♦  Asistensi/Pendampingan 
Penyusunan Key Performance 
Indicators 

♦  Program Pengembangan 
Internal Control Berbasis 
COSO 

♦  Pelatihan/Pengembangan 
SDM 

Contact Person : 

Kepala Bidang Akuntan Negara 
(AN ) 

Telp. 0411-590591 Ext. 306 

 

4.   Produk dan Layanan bidang 
Investigasi sebagai berikut : 

4.1. Memberikan Solusi atas 
Hambatan Kelancaran 
Pembangunan Salah satu cara 
untuk mendobrak Hambatan 
Kelancaran Pembangunan 
(HKP) adalah dengan 
melakukan evaluasi HKP berupa 
proses pengelolaan Independen 
dan Objektif terhadap 
hambatan yang mengakibatkan 
suatu proses pembangunan 
tidak dapat mencapai tujuan dan 
sasaran yang ditetapkan.  

4.2. Menyaring Eskalasi dan Klaim 

Eskalasi adalah perubahan nilai 
kontrak pengadaan barang/jasa 
yang disebabkan adanya inflasi 
harga, perubahan harga pasar 
dan kebijakan pemerintah. Salah 
satu upaya menyaring eskalasi 
dan klaim adalah melalui audit 
eskalasi/klaim, berupa 
serangkaian prosedur yang 
dilakukan untuk menilai 
kesesuaian usulan penyesuaian 
kontrak/klaim yang diajukan 
dengan ketentuan dalam 
dokumen atau ketentuan 
pemerintah yang berlaku. 

Contact Person : 

Kepala Bidang Investigasi 

Telp. 0411-590591 Ext. 333 
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5.     Produk layanan Bagian 
Tata Usaha adalah sebagai 
berikut:  

5.1.Diklat Substantif, Diklat ini 
ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam  pelaksanaan 
audit.  

5.2.Diklat Sertifikasi Jabatan 
Fungsional Auditor (JFA), 
Kegiatan ini ditujukan untuk 
peningkatan profesionalisme 
para auditor pengawas daerah 
yang dilaksanakan melalui diklat 
sertifikasi JFA secara berjenjang 
sesuai dengan latar belakang 
pendidikan, golongan/pangkat 
dan peran dalam penugasan.  

5.3.Pengembangan Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIMPEG) 
Penerapan dari pengembangan 
sistem kepegawaian bertujuan 
memberikan pelayanan prima 
bagi setiap pegawai dalam 
penyediaan data kepegawaian 
bila diperlukan sewaktu-waktu. 
Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian berfungsi sebagai 
database kepegawaian dan 
sumber data untuk pengambilan 
keputusan antara lain Kenaikan 
Gaji Berkala (KGB), Monitoring 
Kenaikan Pangkat, Penyusunan 
Daftar Urutan Kepangkatan 
(DUK), Daftar Susunan Pegawai, 
Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3) dan KP4.  

5.4. Pengolahan Hasil Pengawasan 

Produk yang dapat dihasilkan dari 
Aplikasi SIMHP antara lain hasil 
pengawasan per instansi Satuan 
kerja, hasil pengawasan per jenis 
pemeriksaan, hasil pengawasan 
per jenis temuan, hasil 
pengawasan per periode 
tertentu pada unit tertentu, 

laporan bulanan hasil 
pengawasan, laporan triwulanan 
hasil penugasan dan laporan 
lainnya sesuai dengan permintaan 
pimpinan. Aplikasi SIMHP 
memberikan jaminan antara lain 
keamanan data, pejabat/petugas 
yang melakukan perubahan akan 
tercatat dalam  database, tidak 
ada edudancy (pengulangan) 
peng-input-an, dan informasi/
data hasil pengawasan tersaji 
secara cepat dan akurat.  

5.5 Perbantuan pengelolaan 
kearsipan oleh Fungsional 
Arsiparis 

Salah satu sumber informasi penting 
yang dapat menunjang proses 
kegiatan administrasi maupun 
birokrasi adalah arsip. Sebagai 
rekaman informasi dari seluruh 
aktivitas organisasi, arsip 
berfungsi sebagai pusat ingatan, 
alat bantu pengambilan 
keputusan, bukti eksistensi 
organisasi dan untuk kepentingan 
organisasi yang lain. Berdasarkan 
fungsi arsip yang sangat penting 
tersebut maka harus ada 
manajemen atau pengelolaan 
arsip yang baik sejak penciptaan 
sampai dengan penyusunan. 
Berbagai kendala seperti 
kurangnya tenaga arsiparis 
maupun terbatasnya sarana dan 
prasarana selalu menjadi alasan 
buruknya pengelolaan arsip 
dihampir sebagian besar instansi 
pemerintah.  

5.6.Perbantuan penyusunan Barang 
Milik Negara (BMN) ke dalam 
Aplikasi Sistem Akuntansi Barang 
Milik Negara (SABMN). SABM 
merupakan alat bantu dalam 
penatausahaan BMN berupa 
program aplikasi untuk kegiatan 

pembukuan (perekaman data 
dan pembentukan file), 
pelaporan (proses/pengolahan 
data dan penyusunan laporan) 
BMN, dan penyusunan Buku 
Inventaris BMN, KIB, DIR, DIL, 
Laporan BMN Semesteran, 
Laporan BMN Tahunan.  

5.7.Pembinaan dalam penertiban 
pembukuan dan pencatatan Aset 
Negara/Daerah Pembenahan tata 
kelola aset negara ke arah yang 
tertib dan akuntabel menjadi hal 
yang substansial ditengah usaha 
pemerintah untuk meningkatkan 
citra pengelolaan keuangan 
negara yang baik.  Salah satu 
peran vital dari kegiatan 
penertiban BMN adalah 
diharapkan mampu memberikan 
gambaran kondisi sekarang 
berapa besar nilai seluruh aset 
negara/ daerah, baik itu yang 
bersumber dari APBN/APBD 
maupun dari sumber perolehan 
lainnya yang sah, serta disamping 
itu ketersediaan adanya database  

  

 BMN yang komprehensif dan 
akurat dapat segera terwujud. 
Oleh karena itu, Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
siap memberikan bantuan 
pembinaan dalam penertiban 
pembukuan dan pencatatan 
asset negara/daerah.  
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Selamat Ulang Tahun BPKP  
yang ke- 26 tahun 2009. 

 Semoga Kerja Sama yang terjalin dengan masyarakat dan pemerintahan Sulawesi Barat selama ini 
dapat ditngkatkan, dan pembinaan secara berkesinambungan kepada aparat pemerintah Sulawesi 

Barat.   
 

Kami juga mengharapkan Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Barat dapat segera diwujudkan dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. 

 
Ttd 

Gubernur Sulawesi Barat 
 

Drs. H. Anwar Adnan Saleh 
 

Nama : Drs. H. Anwar Adnan Saleh 

Tempat Tanggal Lahir : Ralleanak, Polmas 20 Agustus 1948 

Riwayat Karier : PJ Dirjen Bangda Depdagri (1986-1989) 

Kepala Perwakilan Pemda Sultra di Jakarta (1982-1985) 

Anggota DPR RI Komisi IV Periode 1999 – 2004 

Presiden Direktur Persada Group 

Gubernur Sulawesi Barat  Periode 2006-2011 

  
Riwayat Pendidikan : SR 6 Aralle 1960 

SMP Aralle 1963 

SMA Pare-Pare 1966 

APDN Makassar 1970 

Sarjana Ilmu Pemerintahan IIP Jakarta 1976 
  



 

 

Provinsi Sulawesi Barat atau dising-
kat Sulbar merupakan pemekaran 
dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
merupakan provinsi ke-33 dan di-
resmikan sejak 5 Oktober 2004 
berdasarkan UU No.26 tahun 2004.  

Propinsi Sulawesi Barat yang beri-
bukota di Kota Mamuju terletak 
antara 00121 - 30361 Lin-
tang Selatan dan 118043'15" Bujur 
Timur, yang berbatasan dengan 
Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah 
utara dan selat Makassar si sebelah 
barat. Batas sebelah selatan dan 
timur adalah propinsi Sulawesi Sela-
tan. 

Luas wilayah Propinsi Sulawesi Ba-
rat tercatat 16.937,16 kilometer 
persegi yang meliputi 5 kabupaten, 
yaitu Polewali Mandar, Mamasa, 
Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. 
58 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 
393 desa. Kabupaten Mamuju me-
rupakan Kabupaten terluas dengan 
luas 8.014,06 kilometer persegi atau 
luas kabupaten tersebut merupakan 
47,32 persen dari seluruh wilayah 
Sulawesi Barat. Di sulawesi Barat 
terdapat 2 gunung yang mempunyai 
ketinggian di atas 2.500 meter di 
atas permukaan laut. gunung ini be-
ridi tegak di Kabupaten Mamuju. 

Diperlukan waktu 12 jam perjalanan 
darat untuk menjangkau daerah ini. 
Perjalanan yang cukup panjang dan 
cukup melelahkan, yang lebih dise-
babkan akses jalan, jembatan, dan 
pelebaran jalan menuju Sulbar masih 
terus diperbaiki dan dikembangkan.  

 

Pembangunan Kantor Penghu-
bung BPKP di Provinsi Sulawe-

si 
Barat 

Menyikapi perkembangan dan ke-
majuan pembangunan di Provinsi 
Sulawesi Barat, BPKP Pusat telah 
berencana membuka kantor peng-
hubung BPKP di Provinsi Sulawesi 
Barat. Kantor Penghubung tersebut 
merupakan perpanjangan tangan 
dari BPKP Perwakilan Propinsi Sula-
wesi Selatan, dengan tujuan agar 
pelaksanaan tugas-tugas yang diberi-
kan di bidang Pengawasan dari 
BPKP Pusat dapat dilaksanakan  
lebih optimal di Propinsi Sulawesi 
Barat. 

 

Rencana tersebut diamini oleh Didi 
Sujadi, AK,  Kepala Bagian Tata 
Usaha Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam wawanca-
ranya dengan Redaksi Paraikatte, 
Didi mengatakan bahwa BPKP Pusat 
memang telah merencanakan mem-
buka Kantor Penghubung di Provin-
si Sulawesi Barat, dan teknis pelak-
sanaannya diserahkan kepada Per-
wakilan BPKP Provinsi Sulawesi Se-
latan,  dan alhamdulillah sampai se-
karang tahapannya sudah dalam 
proses tender, imbuh beliau. Kan-
tor Penghubung BPKP Sulawesi Ba-
rat ini akan menempati ` 

 

Beliau menambahkan, Kantor Peng-
hubung  BPKP Provinsi Sulbar nanti-
nya merupakan kantor yang akan 
dipimpin oleh Pejabat eselon III, 
atau setara dengan Perwakilan 
BPKP Type C. Kantor Penghubung 
BPKP Provinsi Sulawesi Barat diren-
canakan akan diisi oleh para pega-

wai auditor dan pegawai tata usaha 
sebanyak 50 orang, untuk melaksa-
nakan tugas-tugas di bidang penga-
wasan. Nantinya akan dibentuk bi-
dang/bagian sama halnya dengan 
perwakilan lain.  

 

Gedung Kantor Penghubung BPKP 
Provinsi Sulbar akan menempati 
lahan seluas 3000 m2, berdekatan 
dengan komplek perkantoran Gu-
bernur Provinsi Sulbar. Sedangkan 
untuk pembangunan komplek peru-
mahan BPKP direcanakan baru akan 
dicari lokasinya setelah selesai pem-
bangunan gedung kantor penghu-
bung.  Ceremonial peletakan batu 
pertama akan dimulai pada bulan 
juni 2009, dan direncanakan dihadiri 
oleh Bapak Sekrertaris Utama 
BPKP. Diharapkan di tahun 2010, 
Kantor Penghubung BPKP Provinsi 
Sulawesi Barat dapat diresmikan 
penggunaannya. Amin…  

Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Barat…  

Oleh : Toni Triyulianto 
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Nama : Drs. H. Muhammad Amri Sanusi, MSi 
Tempat Tanggal Lahir : Mamuju, 17 Maret 1951 

Riwayat Karier : Kasie Sosial Sub Dit Kesra (1976) 

Pejabat Kasubdit Kesra (1977) 

Lurah Melayu Kecamatan Wajo (1980) 

Kasubag Tata Praja Bagian Pemerintahan (1984) 

Camat Ujung Pandang (1988) 

Camat Mamajang (1992) 

Kabag Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita (1995) 

Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum (1997) 

Kepala Biro Bina Sosial (1998) 

Kepala BiroBina Dekonsentrasi (2001) 

Kepala Biro Perlengkapan (2001) 

Asisten Bidang Tata Praja  (2004) 

Pejabat Bupati Mamuju utara (2005) 
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat  Periode 

2006-2011 

  
Riwayat Pendidikan : SR Negeri Pangkep  1963 

SMP Kristen Makassar 1966 

SMAN 1 Makassar  1969 

APDN Makassar 1976 

STIA LAN Makassar 1982 

Pasca Sarjana Unhas Administrasi Pembangunan 2002 

Alamat Rumah : Jalan AP Petarani Nomor 2,  Mamuju 
  



 

 

Wawancara Eksklusif dengan  Andi Masita, S.Sos  (Inspektur Kab. Luwu Utara)  

Oleh : Toni Triyulianto, Ak  

INSPEKTUR  ANDI  MASITA  ‐  SANG MAKOLE  BAEBUNTA  

(Gelar Pemangku Adat di  Kerajaan Luwu) 
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Melihat sekilas Ibu yang cantik ini, 
orang tidak akan menyangka kalau 
ternyata seorang Ibu Andi Masita 
sudah akan memasuki usia pensiun.  
Wanita kelahiran Sabbang, 1 Fe-
bruari 1954 ini memang terlihat 
sangat awet muda. Tubuhnya yang 
mungil, ditambah dengan gerakan-
nya yang lincah dan gesit seolah 
membohongi publik akan usia yang 
telah senja. 

 

Di mata anak buahnya, Kepala In-
pektorat Kabupaten Luwu Utara ini 
memang dikenal sangat energik, 
tidak kenal lelah dan pantang me-
nyerah. Bahkan untuk tugas-tugas 
pemeriksaan cek fisik yang memer-
lukan kehadirannya,  dimana medan 
pemeriksaannya sangat sulit dijang-
kau, ibu 3 anak ini tetap ngotot un-
tuk diikutkan.  

 

Ibu Andi Masita, memulai kariernya 
sebagai CPNS ditahun 1979. Sebe-
lum menjabat sebagai Inspektur Ka-
bupaten Luwu Utara, penggemar 
berat masakan rumah makan pa-
dang ini sempat berkantor di Dinas 
Pendidikan, Sekretariat Daerah,  
Kantor Catatan Sipil, dan akhirmya 
bergabung di Inspektorat Luwu di 
tahun 1999.   

 

Sebagai seorang wanita, ibu yang 
hobi berkaraoke ini tahu betul, ter-
kadang timbul pikiran dari orang – 
orang yang menganggap sebelah 
mata atas kepemimpinannya, tetapi 
beliau berhasil menangkisnya den-
gan membuktikan bahwa seorang 
inspektur wanita ternyata tidak ka-
lah dengan inspektur pria.  Beliau 
menambahkan,  justru  inspektur 
wanita mempunyai banyak kelebi-
han jika dibandingkan dengan ins-
pektur pria terutama dalam pengu-
tamaan hati nurani dan daya intuisi 
yang tajam dalam melakukan peme-
riksaan. Atas kelebihannya itulah, 
Ibu Andi Masita mendapat julukan 
dari para inpsektur di provinsi Sul-
sel sebagai « Singa Betina dari Luwu 
Utara «  dikarenakan dibalik kelem-
butannya, ternyata tersimpan kete-
gasan dan integritas yang luaarr bia-
sa.  Ketegasan bersikap tersebut 
jugalah membuatnya terpilih sebagai 
pemangku adat kerajaan Luwu 
(gelarnya dinamakan : Makole Bae-
bunta). Suatu gelar yang sangat 
prestisius, dikarenakan gelar terse-
but merupakan hasil pilihan dari 
seluruh rakyat di kerajaan Luwu.  

Ketika ditanya pengalaman bekerja 
sama dengan BPKP, ibu penggemar 
warna pink ini berujar, pengalaman 
pertama bekerja sama dengan BPKP 
adalah di tahun 2002, dimana saat 

itu beliau menjabat sebagai Sekreta-
ris Bawasda Kabupaten Luwu Uta-
ra, dan beliau  terlibat sinergi audit 
dengan BPKP Sulsel. Beliau menga-
takan kerjasama dengan BPKP Sula-
wesi Selatan sangat bermanfaat bagi 
Pemda, khususnya bagi pengemban-
gan sumber daya manusia di Ling-
kungan Inspektorat.  
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Bimbingan Teknis baru-baru ini yang diberikan oleh Pe-
materi BPKP Sulsel kepada tenaga auditor Inspektorat 
Kabupaten Luwu Utara dinilainya sangat bagus, dikare-
nakaan metode yang disampaikan pemateri bersifat apli-
katif, dan suasana belajar mengajar berlangsung dengan 
rasa penuh semangat. Beliau mengacungkan jempol atas 
transfer of knowledge yang berhasil diberikan olah 
BPKP Sulsel. 

Ketika ditanyakan lebih lanjut tentang harapannya ter-

hadap BPKP berkaitan dengan hari jadi BPKP ke – 26,  
beliau mengharapkan BPKP lebih meningkatkan kapasi-
tas dan kapabilitasnya agar  mampu memberikan nilai 
tambah bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. Beliau juga mengharapkan BPKP ke 
depannya tetap exist dan tetap mampu mentransfer 
ilmu kepada para Auditor yang ada di Inspektorat Kabu-
paten. 

 

Nama : Andi Masita, S.Sos 
Tempat Tanggal Lahir : Sabbang, 01 Februari 1954 

Golongan / Pangkat : IV/b , Pembina Tk. I 

Jabatan di Pemerintahan : Inspektur Kabupaten Luwu Utara 

Riwayat Karier : • CPNS Tahun 1979 

• PNS Tahun 1980 
• Pjs. Kasubag. Pengumpulan dan Penyaringan  Informasi 

pada Bag. Humas Setwilda Tk II Luwu Tahun 1984 s/d 
Tahun 1985 

• Pj. Kasub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi pada Seksi Data 
dan Penyuluhan pada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu Ta-
hun 1985 s/d Tahun 1999 

• Kasi Tenaga Guru dan Tehnis pada Dinas PK Kab. Luwu 
Utara Tahun 1999 

• Kasubag Tata Usaha pada Kantor ITWIL Kab. Luwu Uta-
ra Tahun 1999 s/d Tahun 2000 

• Sekretaris Bawasda Kab. Luwu Utara Tahun 2001 s/d Ta-
hun 2004 

• Fungsional Auditor Tahun 2004 s/d Tahun 2006 

• Kepala Bawasda Tahun 2006 s/d Tahun 2008 

• Inspektur Kabupaten Tahun 2008 sampai sekarang 

  
Riwayat Pendidikan : SD / SR Tahun 1967 

SLTP  Tahun 1970 

SLTA  Tahun 1973 

APDN Tahun 1978 

S.1 Tahun 2003 
Jabatan di Masyarakat : Makole Baebunta (salah satu Pemangku Adat Kedatuan Luwu) 

Jumlah Anak : 1.  Andi Sengngeng Yuliarta 

2.  Andi Pasolongi Oktavian Sutami 

3.  Andi Teguh Oktavirin Sutami 
Alamat Rumah : Jl. Trans Sulawesi Km. 144 Desa Baebunta Kec. Baebunta 

Kab. Luwu Utara, Sul-Sel 
Tempat Hangout Favourite : Bukit Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara 
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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. 

SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH  (SPIP)  

Oleh : Toni Triyulianto 

PP 60/2008 terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu Bab Satu Pendahuluan, Bab Dua Unsur Sistem Pengendalian Intern Pe-
merintah, Bab Tiga Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP, dan Bab Empat Ketentuan Penutup, dengan ju-

mlah 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  
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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. 
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JEMBRANA: SUATU MODEL KEBERHASILAN 
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMDA 

Kiprah I Gede Winasa dalam men-
jadikan Jembrana seperti saat ini 
terasa sangat ‘nggegirisi’ dan men-
gundang decak kagum. Beberapa 
fakta telah membuktikan kuatnya 
komitmen sang bupati ini untuk 
memberikan pelayanan publik yang 
maksimal kepada masyarakat. Kalau 
saat ini banyak calon kepala daerah 
menjadikan pendidikan dan kese-
hatan gratis sebagai komoditas 
politik untuk meraup suara, maka 
jauh sebelum itu, tahun 2000, I Gede 
Winasa telah memulainya.  

Bukan hanya itu, perampingan bi-
rokrasi sudah dilakukan 6 tahun se-
belum pemerintah pusat mengeluar-
kan PP No 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dike-
luarkan. Perampingan ini telah men-
gurangi jumlah SKPD dari 22 menjadi 
11. Jelas, penolakan reformasi ini 
mengundang banyak kritik dan do-
monstrasi dari berbagai pihak yang 
merasa comfort zone-nya diusik. Tapi 
begitulah, sudah menjadi tekad sang 
Bupati untuk mewujudkan impian 
kolektif masyarakat Jembrana.  

Kalau pemda lain cukup bangga dengan 
Simtapnya, maka yang berlaku di Jem-
brana adalah sistem informasi satu 
loket. Loket itulah yang menjadi saksi 
antara warga negara dengan aparatnya. 
Tidak ada komunikasi yang bisa ber-
langsung antara mereka. Cukup dengan 
memencet tombol, loket terbuka dan 
pemohon tinggal meletakkan berkas 
yang akan diurus. Secara otomatis, 
loket akan tertutup dan berkas akan 
diproses oleh para petugas dibalik 
loket tanpa bisa diamati. Selanjutnya, 
pemohon menunggu jikalau ada berkas 
yang kurang ataupun dokumen perizi-
nannya sudah selesai. Pembayaran pen-
gurusan izin, dilakukan di loket 
terpisah. Alhasil, pungli dapat dihindari. 

I Gede Winasa sebenarnya sudah ban-
yak dikenal oleh para pejabat di ling-
kungan Pemda di seluruh Indonesia. 
Ratusan Pemda telah melakukan studi 
banding ke Jembrana. Tak heran, salah 
satu kegiatan rutin yang dilaksanakan 
sang Bupati adalah menerima kunjun-
gan dari Pemda lain. Pertanyaan yang 
kemudian muncul adalah mengapa para 
pejabat yang telah melihat fakta keber-
hasilan I Gede Winasa tidak mampu 

mengubah wajah pemerintah daerah-
nya menjadi pemerintahan efektif 
dan pro-rakyat? 

Hasil penelitian Yayasan Tifa men-
gidentifikasikan tiga faktor kunci ke-
berhasilan. Pertama, Jembrana berpi-
hak pada kepentingan masyarakat 
miskin. Kedua, Jembrana serius 
memberantas korupsi dan men-
jalankan roda pemerintahan sebaik-
baiknya dengan anggaran yang ada. 
Ketiga, Jembrana melibatkan 
masyarakat dalam program-program 
pembangunan.  

Bagi masyarakat umum, I Gede Winasa barangkali kalah popular dibandingkan dengan Fadel 
Muhammad. Sebagai gubernur Gorontalo, dengan produksi jagung unggulannya, Fadel telah 
menerima banyak penghargaan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. I 

Gede Winasa, di sisi lain, adalah Bupati Jembrana, sebuah kabupaten di Bali, yang juga layak un-
tuk dibanggakan. Bupati Jembrana ini telah berhasil mematahkan mitos buruknya kinerja pe-

merintah daerah, sekaligus membuka mata bahwa rakyat Indonesia masih punya harapan akan 

Oleh : Nur Ana Sejati 
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Ketiga hal tersebut diatas pada 
dasarnya adalah produk dari sebuah 
komitmen dan keberanian yang kuat 
yang dimiliki oleh kepala daerah. 
Fenomena Jembrana adalah sebuah 
perubahan yang diinisiasi dari dalam. 
Keluarnya Undang-undang nomor 22 
tahun 1999 tentang pemerintahan 
daerah mendapat respon yang positif 
dari kepala daerah untuk segera me-
lakukan reformasi birokrasi. Pemang-
kasan jumlah dinas, badan dan kantor 
adalah bukti nyata dari komitmen 
dan keberanian yang dimiliki oleh I 
Gede Winasa. Berbeda dengan 
Pemda lain yang justru merespon 
besarnya wewenang yang diberikan 
oleh pemerintah pusat dengan mem-
buat kebijakan-kebijakan yang hanya 
menguntungkan segelintir pihak.  

Ditambah lagi, sistem multi-partai 
yang menghasilkan pemerintahan 
koalisi menyebabkan proses pengam-
bilan keputusan menjadi alot dan 
berkepanjangan. Legislatif yang seha-
rusnya menjalankan fungsi check and 
balance justru lebih banyak meng-
gunakan kekuasaannya untuk mene-
kan pemerintah daerah untuk men-
gakomodasi kepentingan-
kepentingan pribadi ataupun kelom-

poknya dalam APBD. Terkuaknya ka-
sus korupsi anggota dewan di sejumlah 
pemda adalah bukti nyata gagalnya lem-
baga ini menjadi kontrol fungsi pemer-
intahan.  

Memang, tugas dan independensi 
kepala daerah saat ini sangat berat. 
Dibutuhkan keberanian yang tinggi un-
tuk mengambil kebijakan-kebijakan 
yang pro rakyat dan tidak diintervensi 
oleh kepentingan politik lainnya. I 
Gede Winasa adalah sosok pemimpin 
yang berani membuat kebijakan-
kebijakan yang berpihak kepada rakyat 
meskipun dia harus berhadapan dengan 
para anggota dewan yang berseberan-
gan. Belum lagi pertentangan sengit 
dengan para pejabat dibawahnya yang 
merasa dirugikan karena penciutan 
struktur organisasi.  

Mengharapkan komitmen yang kuat 
dari pemimpin untuk mengubah wajah 
pembangunan daerah ibarat memimpi-
kan bebasnya negeri ini dari korupsi. 
Namun demikian, perubahan tidak ha-
rus selalu berasal dari dalam atau diini-
siasi dari pemimpin. Memang benar, 
perubahan dari dalam akan membawa 
dampak yang lebih besar dibandingkan 
perubahan yang didorong dari luar.  

Dalam konteks pembangunan daerah, 
Pemerintah Pusat pada dasarnya telah 
menetapkan peraturan-peraturan yang 
mendorong pemda untuk memperbaiki 
kinerjanya. Penerapan sistem akunt-
abilitas pemerintah daerah secara ideal 
seharusnya bisa memaksa pemda untuk 
mencapai target-target pembangunan 
dengan menggunakan indikator-
indikator yang terukur, misalnya Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), PDRB 

per kapita, Angka Kemiskinan, Angka 
Partisipasi Murni (APM) ataupun 
Angka Harapan Hidup (AHH).   

PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) 
bahkan juga telah mendorong pe-
merintah untuk memperbaiki  kuali-
tas pembangunan manusia melalui 
pencapaian target-target yang ter-
muat dalam Mega Development 
Goals (MDGs). Indonesia, bersama 
189 negara didunia, telah men-
yepakati pencapaian target MGDs 
sampai dengan tahun 2015. Target-
target tersebut mencakup antara lain 
menurunkan separuh jumlah orang 
yang menderita kelaparan dari tahun 
1990 sampai tahun 2015, menu-
runkan tingkat kematian anak dan 
mencapai pemerataan pendidikan.  

Namun demikian, hanya sedikit pe-
merintah daerah yang merespon te-
kanan-tekanan dari luar tersebut. 
Jarang sekali pemerintah daerah yang 
mengintegrasikan target-target pem-
bangunan tersebut dalam sistem per-
encanaan pembangunannnya. Hasil-
nya, pemerintahan bergerak seperti 
tanpa arah. Ia berjalan sebagaimana 
biasanya. Tidak ada gebrakan-
gebrakan yang berani diambil oleh 
pucuk pimpinan untuk mencapai tar-
get pembangunan.  
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Dalam hal ini, lagi-lagi Jembrana telah 
memberikan contoh bagaimana sis-
tem perencanaan yang berorientasi 
pada pembangunan manusia telah 
menghasilkan kebijakan-kebijakan 
yang tidak hanya dinikmati oleh 
masyarakat secara luas, tapi juga para 
birokrat. Dalam buku Memasuki 
Peradaban Milenium, I Gede Winasa 
menunjukkan bahwa angka 
kemiskinan telah berhasil ditekan 
secara signifikan, dari 19,4% menjadi 
8%. Untuk pencapaian target 
peningkatan kualitas pendidikan, 
terlihat bahwa Angka Partisipasi 
Murni meningkat lebih dari dua kali 
lipat dari 30,4 pada tahun 2000 
menjadi 66,25 pada tahun 2006. 
Bahkan I Gede Winasa berani 
menargetkan pencapaian target 
MDGs tahun 2010, atau 5 tahun 
lebih awal dari target yang 

seharusnya. 

Keberhasilan Jembrana dalam 
memberikan layanan kepada 
masyarakat hendaknya menjadi 
inspirasi sekaligus motivasi bagi seluruh 
pemangku kepentingan untuk berubah. 
Bagi pemerintah, perbaikan layanan 
publik secara tidak langsung akan 
meningkatkan legitimasi dan 
kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah. Kebijakan pendidikan dan 
kesehatan gratis tidak hanya 
menguntungkan masyarakat, tetapi juga 
para pegawai yang memiliki anak usia 
sekolah. Demikian halnya dengan 
penerapan jaminan kesehatan 
Jembrana yang memungkinkan 
masyarakat untuk berkonsultasi dan 
berobat ke dokter jelas telah 
mengurangi beban masyarakat dan 
birokrat. Hasil yang paling nyata 
dinikmati oleh I Gede Winasa adalah 

persentase suara yang diperoleh 
dalam pilkada Jembrana tahun 2005 
mencapai 89,57%. Pesan moral yang 
bisa diambil disini adalah seandainya 
para incumbent berhasil memberikan 
pelayanan yang maksimal selama 
masa pemerintahannya maka ia tidak 
perlu lagi bekerja keras dan 
mengeluarkan biaya besar untuk 
memenangkan suara pada pilkada 
berikutnya. 
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Setelah selama masa Orde Baru 
penyelenggaraan pemerintahan di-
laksanakan secara sentralistik, era 
desentralisasi dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia kemu-
dian dimulai, ditandai dengan lahir-
nya UU Pemerintahan Daerah ta-
hun 1999 yang kemudian diubah 
dengan UU No 32 Tahun 2004. 
Seluruh urusan pemerintahan ke-
cuali untuk untuk politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, mo-
neter dan fiskal nasional, serta aga-
ma kemudian dilaksanakan oleh pe-
merintah daerah. Dengan otonomi, 
daerah diberi kewenangan lebih luas 
untuk menentukan sendiri pengelo-
laan sumber daya yang dimiliki guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat-
nya, menyediakan pelayanan umum 
yang baik dan mengembangkan daya 
saing daerah. 

Pelimpahan wewenang kepa-
da daerah diikuti juga dengan pelim-
pahan pembiayaannya melalui trans-
fer dana ke daerah dalam bentuk 
Dana Perimbangan.   DAU, DAK, 
Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana 
Otonomi Khusus yang berasal dari 
Dana Perimbangan, pada saat ini 
merupakan sumber pembiayaan 
dominan dalam penyelenggaraan 
pemerintahaan pada hampir seluruh 
daerah, terlihat pada APBD masing-
masing pemerintah daerah. 

Jumlah uang pusat yang bere-
dar di daerah sebenarnya tidak ha-
nya bersumber dari Dana Perim-
bangan. Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Pembantuan meski kewenan-
gannya masih di pegang oleh Depar-
temen dan LPND terkait yang pe-
laksanaan kegiatannya ada di daerah 
semakin menambah uang pusat be-
redar di daerah. Sehingga berdasar-
kan data, jumlah dana pusat yang 
beredar di daerah ke daerah men-
capai sekitar 65 % dari jumlah pen-
geluaran APBN. 

Dengan dasar kewenangan 
yang dimiliki dan sumber daya yang 
dikuasai yang semakin besar, seyo-
gianya cita-cita tujuan otonomi da-
pat tercapai. Paling tidak setiap dae-
rah harus menunjukkan keadaan 
yang lebih maju dibanding sebelum 
adanya otonomi. 

Oleh karena itu untuk me-
mastikan Otonomi Daerah telah 
berjalan sesuai dengan tujuannya 
maka perlu dilakukan evaluasi. Un-
tuk melihat keberhasilan pelaksa-
naan otonomi, sebuah Institusi yang 
bernaung di bawah salah satu media 
yang ada di Sulawesi Selatan berini-
siatif memberikan award kepada 
Pemerintahan Daerah yang dianggap 
berhasil melaksanakan otonomi 
daerah. 

Gaung pemberian Otonomi 

Award ini sangat terasa karena me-
dia tersebut dalam beberapa edisi 
selalu mengekspose rangkaian ke-
giatan pelaksanaan kegiataan peni-
laiaan. Apalagi direncanakan yang 
akan menyerahkan award adalah 
orang nomor dua di Indonesia. 

Pemberian penghargaan ter-
sebut memang pantas dilakukan 
agar pemerintah daerah berkompe-
tisi dalam menyelenggarakan peme-
rintahannya sehingga semangat oto-
nomi daerah terlaksana sesuai den-
gan cita-citanya. 

Media telah melakukan eva-
luasi terhadap penyelenggaraan pe-
merintahan daerah. Masyarakat 
mungkin akan bertanya kenapa 
penghargaan kepada pemerintah 
daerah yang berhasil menyelengga-
rakan pemerintahannya tidak dilaku-
kan oleh Pemerintah. Apakah  pe-
merintah tidak mempunyai upaya 
sebagaimana yang dilakukan media 
tersebut untuk menilai keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan?. 
Padahal pemerintah daerah telah 
menggunakan uang pusat yang harus 
dipertanggungjawabkan efektifitas-
nya. 

Otonomi Award  

Mendorong Kompetisi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Oleh : Damargo Hadiono  

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 adalah perubahan sistem penyelenggaraan pemerinta-
han. Hal ini dilakukan melalui pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga daerah 

diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintaha  
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Sebenarnya evaluasi terhadap 
penyelanggaraan pemerintahan dae-
rah telah terlebih dahulu dilakukan 
oleh pemerintah, namun. Berdasarkan 
PP 6 Tahun 2008, Pemerintah mela-
kukan evaluasi penyelenggaraan pe-
merintahan Tahun  2007 terhadap 
seluruh pemerintah daerah dan pro-
vinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut 
akan diberikan penghargaan bagi 3 
Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota yang 
berhasil dalam penyelenggaraan pe-
merintahan. Untuk melaksanakan pe-
nilaiaan terhadap Kabupaten/Kota, di 
setiap Provinsi dibentuk Tim Daerah. 

Tim Daerah di Sulawesi yang diben-
tuk untuk menilai 23 Kabupaten/Kota  
melibatkan personel dari Inspektorat 
Provinsi, Bappeda serta Sekretariat 
Daerah dalam lingkungan Pemprov 
Sulawesi Selatan, BPKP dan BPS. Hasil 
penilaian sementara  telah diperoleh 
dan juga peringkat Kabupaten/Kota. 
Rekapitulasi hasil penilaiannya terlihat 
dalam tabel . 

Indikator Penilaian  

Kompetisi penyelengaraaan pemerin-
tah daerah sebagai pelaksanaan oto-
nomi daerah yang dilakukan oleh me-
dia dan Pemerintah Pusat yang dalam 
hal ini dilakukan Timda bisa jadi akan 
menghasilkan pemenang yang berbe-
da. Pada saat ini, Timda telah men-
gantongi  nama Pemda yang akan 
menduduki peringkat satu sampai dua 
puluh tiga di Provinsi Sulawesi Sela-
tan. 

Yang menjadi persoalan adalah akan-
kah hasil penilaian akan sama antara 

Pemerintah dengan media tersebut?. 
Jika berbeda tentu akan menimbulkan 
kebingungan bagi banyak orang. Ma-
syarakat mungkin akan bertanya ke-
napa dapat terjadi ?. 

Penggunaan metode dan indikator 
penilaian yang berbeda untuk menilai 
penyelenggaraan pemerintahan dae-
rah, tentu dapat memberikan hasil 
yang berbeda. Oleh karena itu, disini 
akan dicoba diuraikan dimana letak 
perbedaannya?  

Meski tidak begitu mengetahui secara 
detail bagaimana metode penilainnya, 
namun dari apa yang telah diekspose 
pada tanggal 5 Mei 2009 ukuran yang 
digunakan oleh Media tersebut untuk 
melihat keberhasilan daerah adalah 
pada Proses yang dilakukan 
pemerintah daerah. Sebagai contoh 
untuk menilai keberhasilan pelayanan  
kesehatan, indikatornya adalah 
Komitmen Anggaran dalam APBD 
dan Ketercukupan SDM Sarana dan 
Prasarana yang terlihat dari jumlah 
Puskemas/ Pustu, peningkatan 
Puskemas, Rekruitmen Dokter 
Spesialis, Inovasi dalam Penyediaan 
Fasilitas di Puskesmas serta  
Kemitraan antara Bidan dan Dukun 
dalam peningkatan persalinan.  

Sementara Timda dalam menilai 
keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak hanya 
pada Proses tetapi juga pada hasil 
Capaian Kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan.  Sebagai contoh untuk 
melihat keberhasilan penyelenggaraan 
urusan Kesehatan variabel yang dinilai 
antara lain : Alokasi Anggaran 
Kesehatan, Keberadaan Standar 
Operating Prosedur dan Inovasi yang 
dikembangkan. Untuk capaian 
kinerjanya variabel yang dinilai antara 
lain: Cakupan Komplikasi Kebidanan 
yang ditangani, Cakupan pelayanan 

kesehatan rujukan pasien masyarakat 
miskin, Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit DBD 
serta Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit TBC.  

Penutup  

Upaya yang telah dilakukan kedua 
pihak tersebut patut mendapat 
penghargaan meski dari sisi penilaian 
masih perlu mendapat perbaikan. 
Kondisi awal daerah yang berbeda 
akan menyebabkan capaian kinerja 
tidak sama. Di sisi lain penilaian 
berdasarkan indikator Proses belum 
dapat secara langsung 
menggambarkan keberhasilan 
otonomi daerah. Sebagai contahnya 
Program Pendidikan Gratis akan 
dinilai berhasil jika  dapat  
menurunkan angka buta aksara, 
menaikan angka partisipasi anak 
sekolah dan angka kelulusan siswa, 
bukan hanya sekedar pada alokasi 
sumber daya.   

Penilaian terhadap penyelenggaraan 
pemerintahaan daerah, dengan adanya 
otonomi, perlu dilakukan guna 
menilai keberhasilan ataupun 
kegagalan pelaksanaan otonomi. 
Pemberian Award kepada pemerintah 
daerah yang berhasil 
menyelenggarakan pemerintah daerah 
akan mendorong kompetisi 
penyelenggaraan pemerintah daerah 
dalam mencapai tujuan otonomi.  
Dengan pemberian award ini akan 
memberikan motivasi bagi 
penyelenggara pemerintahan untuk 
mengedepankan kepentingan 
pelayanan kepada masyarakat 
sehingga akhirnya masyarakat akan 
merasakan adanya peningkatkan 
kesejahteraan rakyat, penyediaan 
pelayanan umum yang baik dan 
berkembangnya daya saing daerah 
yang lebih cepat. 

No Prestasi Jumlah 
1 Sangat Tinggi 4 
2 Tinggi 17 
3 Sedang 2 

    23 
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Tapi ternyata pernyataan yang dilon-
tarkan oleh seorang rekan di suatu 
sore justru mampu membangkitkan 
alam bawah sadar saya untuk mengge-
rakkan jari-jari ini menuangkan self-
talk yang muncul dikepala begitu ban-
gun tidur pukul 04.00 pagi tadi. 

Laporan, bagi seorang auditor, adalah 
bagian yang tak mungkin dilepaskan 
karena ia pun bagian dari tugas rutin 
yang harus diselesaikan. Atau bahkan 
mungkin merupakan nafas dari kehi-
dupannya. Karena jika tidak dipenuhi, 
terputuslah tali penugasannya. Hingga 
pada akhirnya, terpotonglah urat nadi 
kehidupannya karena laporan bisa 
diibaratkan sebagai kayu bakar yang 
membuat dapur tetap mengepul. 
Mungkin saya terlalu hiperbolik. Tapi 
begitulah ... 

Tingginya volume penugasan yang 
mengharuskan auditor untuk segera 
menyelesaikan laporan terkadang me-
maksanya untuk melakukan copy paste 
laporan yang satu untuk yang lain, 
khususnya untuk penugasan-
penugasan yang karakteristiknya sama. 
Kalau menurut the three masketeer 
diistilahkan one for all, all for one. Satu 
master untuk kemudian bisa di paste 
dengan mengganti nama obyek peme-
riksaan. Singkat, cepat, dan simple. 
Laporan yang saya maksud di sini tak 
hanya sebatas laporan hasil audit, tapi 
laporan apa pun. Dalam lingkup pe-
merintah daerah bisa di sebut Lapo-
ran Penyelenggaraan Pemerintah Dae-
rah (LPPD), Laporan Akuntabilitas 
Instansi Pemerintah (LAKIP) atau la-

poran-laporan lainnya. 

Dalam tulisan ini, saya tidak akan 
membahas apa, mengapa, siapa dan 
bagaimana laporan copy paste disusun. 
Tapi pembahasan lebih ditekankan 
kepada laporan sebagai produk dari 
sebuah organisasi. Mungkin karena 
kebetulan saat ini saya sedang tertarik 
pada marketing dan sedang membaca 
bukunya Rhenald Kasali, ‘Change’ ma-
ka saya mencoba mengaitkannya den-
gan per-marketingan. Dalam buku 
tersebut di paparkan tentang alasan 
mengapa sebuah organisasi harus se-
nantiasa melakukan perubahan sebe-
lum ’krisis’ memaksanya untuk beru-
bah. Rhenald pun menawarkan cara-
cara atau strategi untuk melakukan 
perubahan. Buku yang sangat menarik 
karena disertai contoh-contoh kon-
krit yang memotivasi pembaca untuk 
melakukan perubahan. Misalnya, ba-
gaimana PT Garuda Indonesia bisa 
kembali bangkit dan menjadi maskapai 
penerbangan yang dipercaya paling 
safe dan tepat waktu diantara maska-
pai-maskapai yang lain dinegeri ini 
setelah terpuruk dan terbelit berbagai 
permasalahan. Atau, bagaimana Tjo-
korda Gde Agung Sukawati, raja 
Ubud, mampu menjadikan Ubud yang 
konon sebelumnya lukisan seniman 
Ubud terbatas pada epos Mahabarata 
menjadi pusat kesenian yang menarik 
wisatawan-wisatawan asing sekelas 
Cindy Crawford. 

Lalu, apa hubungan antara laporan 
dengan ‘Change”? Kalau dalam peru-
sahaan manufaktur, produk yang diha-

silkan bisa dilihat, dirasakan dan dinik-
mati oleh indra manusia, maka dalam 
perusahaan jasa apalagi dalam instansi 
pemerintah, produk tersebut barang-
kali lebih sulit dilihat wujudnya. Bagi 
organisasi sektor public, laporan bisa 
dikatakan sebagai sebuah produk. 
Kualitas dari organisasi tersebut bisa 
dinilai dari sejauh mana laporan-
laporan tersebut bisa dinikmati man-
faatnya oleh para stakeholder dan 
untuk keperluan internal organisasi.  

Sebagai sebuah produk, laporan 
sangat menentukan maju-mundur, 
redup-bersinar, dan gagal-suksesnya 
sebuah organisasi. Core busniss untuk 
instansi yang berkecimpung dalam 
audit ataupun asistensi atas 
penyusunan laporan tentu saja 
penyusunan laporan hasil audit atau 
laporan yang dihasilkan dari asistensi 
itu sendiri yang merupakan langkah 
final dari pekerjaan audit atau 
asistensi. Selama masih ada 
permintaan dari para stakeholders, 
instansi pemerintah tersebut masih 
bisa eksis. Diakui, ada perbedaan 
mencolok antara organisasi sektor 
privat dan sektor public terutama 
dalam hal eksistensinya. Produk 
andalan bagi suatu perusahaan sangat 
menentukan eksistensinya, sebaliknya 
untuk organisasi sektor publik dia 
tetap bisa eksis, meski sebagian besar 
stakeholders mempertanyakan 
kinerjanya, dia tetap sulit untuk 
dibubarkan.  

MENEMPATKAN LAPORAN SEBAGAI PRODUK ANDALAN INSTANSI 

Oleh : Nur Ana Sejati  

Apa susahnya menyusun laporan X? Kan tinggal copy paste? Ya nggak? 
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Namun, hal itu tidak berarti bahwa 
instansi pemerintah tersebut tidak 
bisa dilikuidasi.  

Nah, kembali kepada masalah 
laporan, maju-mundur, redup-
bersinarnya instansi pemerintah 
sangat tergantung pada kualitas 
laporan yang dihasilkan. Ia bisa 
dibubarkan kalau laporan yang 
dihasilkannya tidak memberikan 
kontribusi yang signifikan kepada 
masyarakat. Rhenald Kasali 
menyebutkan beberapa hal yang 
menyebabkan produk andalan 
kehilangan auranya di pasar, 
diantaranya: quality control tidak 
memadai, delivery tidak tepat waktu, 
teknologi sudah ketinggalan zaman, 
muncul produk-produk pengganti dan 
medan kompetisi baru. Dalam 
konteks laporan, kualitas sangat 
ditentukan oleh review. Ketepatan 
waktu pun menjadi hal yang krusial, 
dalam dunia penyiaran CNN bahkan 
berani mengatakan slow news no news. 
Tiga faktor terakhir barangkali tidak 
terlalu relevan dengan intansi publik, 
tapi begitu kompetisi dibuka 
organisasi tersebut harus siap-siap 
gulung tikar. 

Selanjutnya, untuk memoles aura 
yang sudah mulai pudar, Rhenald 
menawarkan jalan keluar dengan 
melalui jalur konsumen (who) dan 
produk (what), juga dikembangkan 
cara-cara baru (how) dalam 
memasarkan, mengonsumsi, atau 
mengirim produk. Kopi Kapal Api, 
misalnya, menjual kopi dengan 
membangun kedai kopi excelso. 
Hau’s Tea di Bandung membuat 
hamburger yang dibuat dari cakwe. 
Konsepnya adalah: Selling existing pro-
ducts to existing customer in a new way. 

Dalam konteks organisasi sektor pu-
blik, kepercayaan stakeholder barang-

kali merupakan hal-hal yang harus 
selalu dipertahankan. Penerapan pe-
layanan perizinan yang singkat, cepat 
dan murah oleh Pemkab Sragen ada-
lah salah satu bentuk penerapan kon-
sep ini. Produknya sama: KTP, IMB, 
Izin gangguan, SITU dll (what) tetapi 
‘dijual’ dengan cara baru (how) dengan 
memberikan kemudahan dan kecepa-
tan layanan kepada masyarakat. Tak 
heran Pendapatan Asli Daerah Kabu-
paten Sragen meningkat pesat sejak 
dibangunnya e-government yang men-
janjikan kepuasan pelayanan publik 
oleh Sang Bupati, Untung Wahono. 
Sama halnya dengan apa yang telah 
diraih kota Yogyakarta, Pemda ini 
berhasil meraih penghargaan atas ren-
dahnya inideks  korupsi diantara ka-
bupaten/kota lain setelah menerapkan 
kepastian pelayanan kepada masyara-
kat (who and how). 

Kembali kepada laporan copy paste, 
bukan tidak mungkin laporan yang 
menjadi produk andalan institusi audit 
(what) akan memudar auranya sean-
dainya quality controlnya lemah dan 
delivery tidak tepat waktu. Laporan 
copy paste barangkali sah-sah saja se-
lama faktor-faktor yang melemahkan 
aura tersebut dapat dihindarkan. Na-
mun, laporan tersebut pun sebenar-
nya bisa ditingkatkan keandalannya 
atau bahkan bisa dikembangkan untuk 
membuat produk lain. Tak hanya itu, 
memberikan nilai tambah pada lapo-
ran tentu saja akan menaikan citra 
organisasi yang pada akhirnya akan 
mengembalikan kepercayaan masya-
rakat. 

Mengambil contoh produk-produk 
recycling yang berhasil menembus 
pasar-pasar luar negeri, laporan pun 
tidak jauh berbeda. Selama tidak ada 
seseorang atau sekumpulan orang 
yang bisa berfikir ‘outside the box’ 

yang mengubah sampah-sampah ko-
ran bekas menjadi karya seni bernilai 
tinggi maka selamanya ia akan menjadi 
gunungan sampah atau hanya menjadi 
sumber polusi dari hasil pembakaran-
nya. Sama halnya dengan kemasan-
kemasan sabun yang menjadi sampah 
dan akan mengganggu lingkungan jika 
tidak ada insan-insan kreatif yang 
memberikan value added dengan men-
jadikannya aksesories-aksesories ber-
nilai jual. 

Laporan pada dasarnya bisa 
dianalogikan dengan contoh di atas. 
Dia adalah sekumpulan data yang 
telah diolah menjadi informasi. Dan 
kualitas informasi yang dihasilkan 
sangat tergantung pada individu-
individu yang bersedia memberikan 
nilai tambah pada informasi yang 
dihasilkannya. Informasi tersebut 
untuk selanjutnya bisa dijadikan 
sebagai raw material untuk 
menghasilkan informasi-informasi lain 
yang dapat dijadikan sebagai produk 
lain bernilai jual tinggi yang tentu saja 
bisa mendatangkan cash flow.  

Pada akhirnya saya hanya ingin 
mengatakan: selama kita berfikir 
bahwa sesuatu itu ‘ecek-ecek’ maka 
selamanya kita akan mendapatinya 
sebagai sesuatu yang ‘ecek-ecek’. 
Sebaliknya jika kita mengubah belief 
kita bahwa sesuatu itu penting maka 
yang ‘ecek-ecek’ pun bisa menjadi 
berharga. Sebagaimana Emha Ainun 
Najib membahasakan, bagaimana 
menggenggam tanah menjadi emas, 
yaitu mengubah sesuatu yang biasa 
menjadi luar biasa. 
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JIKA  Anda bertanya kepada orang-
orang yang  menuju kekantornya di 
pagi hari, ke mana mereka akan 
pergi, pasti mayoritas mereka akan 
memberikan jawaban bahwa mere-
ka akan pergi ke sesuatu tempat 
yang tidak mereka sukai sama seka-
li. Anda akan mendapatkan jawaban 
seperti “Saya akan pergi bekerja”, 
“Apa lagi yang saya akan lakukan, 
saya akan bekerja”, Pekerjaan rutin 
itu-itu saja” dan sebagainya. Sepan-
jang hari mereka memperhatikan 
jam tangan mereka berkali-kali dan 
menghitung menit permenit agar 
hari cepat berlalu. Sekitar pukul 
empat sore, mereka merasa lelah 
tanpa mengerjakan apa-apa. Secara 
mental, mereka dimatikan dan siap-
siap tutup. Gairah mereka mengata-
kan bahwa mereka harus mau ke 
arah sesuatu yang lebih baik daripa-
da pekerjaan mereka. Jika Anda 
bertanya kepada mereka apa yang 
akan mereka lakukan, pasti mayori-
tas mereka akan mengatakan bahwa 
mereka akan pulang dan tidak me-
miliki program khusus di malam 
hari, kecuali mungkin menonton TV 
atau Sinetron (film). 

Sebaliknya, orang-orang yang sukses 
itu tidak bekerja secara sederhana, 
akan tetapi mereka bekerja dengan 
apa yang saya sebut “pekerjaan hi-
dup”. Mereka mencintai pekerjaan-

nya. Hasrat mereka memberikan 
merka energi yang begitu amat be-
sar sehingga menyebabkan mereka 
bangun pagi-pagi buta dan tetap 
terjaga. Anda tahu, bahwa perasaan 
“malas” di pagi buta yang menye-
babkan Anda tidak segera beranjak 
dari tempat tidur, ke kantor adalah 
karena Anda menganggap pekerjaan 
yang Anda lakoni itu sebagai sesuatu 
yang terpaksa Anda lakukan, se-
mentara hati dan jiwa anda tidak 
menyatu dengan pekerjaan terse-
but. 

Izinkanlah saya mengajukan perta-
nyaan lebih mudah dan sederhana: 

Apakah perbedaan antara kebun 
dan hutan? 

Bagaimana dengan pertanyaan dia-
tas? Sebuah pertanyaan yang mena-
rik. Mari kita simak perbedaan-
perbedaannya: 

Kebun adalah tanaman-tanaman 
yang direncanakan sedangkan hutan 
tidak 

Di dalam kebun, pemiliknya yang 
memutuskan apa yang harus dita-
nam dan tidak, dan dialah yang me-
milih dan menanam benih tersebut. 
Sedangkan di hutan, rumput-rumput 
liar dan tanaman tumbuh secara 
alami, atau atas dasar benih apa 
yang dilemparkan manusia 

Pemilik kebun merawat kebunnya 
dengan menyiram, memelihara dan 
melindunginya dari berbagai macam 
penyakit dan kondisi cuaca yang 
buruk. Sedangkan hutan, tidak ada 
seorangpun yang memperdulikan-
nya. 

Baiklah, jika kita tidak memutuskan 
apa yang kita inginkan dan apa yang 
tidak kita ingingkan dalam hidup ini 
dan menanam benih dalam hidup 
kita, kemudian merawat, menyiram, 
melindunginya, maka hidup kita di-
pastikan menjadi tidak terencana 
dan terorganisir seperti sebuah hu-
tan. Hidup kita akan didominasi 
oleh dunia yang ada di sekitar kita. 

Benih hidup kita adalah misi hidup 
yaitu hasrat. Bayangkanlah, jika An-
da menanam benih di kebun Anda, 
pasti Anda akan terbangun di pagi 
hari untuk melihat apakah benih itu 
tumbuh, dan pasti Anda akan melin-
dunginya dari segala bentuk anca-
man eksternal atau bencana alam.  

Membangun Visi  

Oleh : Johanis Boko 

Seyogyanya jika kita hidup, kita harus siap segala‐galanya, 

Termasuk siap menerima keadaan, apapun  keadaan itu. 

Persiapan yang penting untuk disiapkan adalah 

Siap menyambut datangnya kematian  



 

 

Sama halnya dengan kekuatan yang 
membangunkan Anda di pagi hari 
dan tetap membuat Anda bertahan 
hingga tengah malam adalah berasal 
dari hasrat. Jika kita tidak memiliki 
hasrat, maka kita tidak memiliki apa
-apa yang mendorong kita untuk 
terjaga dan terus bertahan hingga 
larut malam. 

Sebaliknya  jika  Anda telah mena-
nam benih, maka Anda akan senang 
menyaksikannya tumbuh dan akan 
melakukan apa saja untuk melindun-
ginya, karena dia adalah tanaman 
Anda, Anda mencitainya, dan Anda 
tidak ingin ada orang lain yang men-
gatakan kepada Anda tentang apa 
yang harus anda tanam. Contoh 
menanam benih ini mengingatkan 
saya pada kisah yang pernah saya 
baca. 

Kejarlah hasrat Anda, maka kesuk-
sesan akan mengikuti Anda. 

Dua biji tergeletak berdampingan di 
atas tanah yang subur. Ketika benih  
pertama mengatakan bahwa dia 
ingin tumbuh dengan mendorong 
akarnya lebih jauh dan lebih jauh ke 
dalam tanah dan setelah dia menjadi 
kuat maka dia akan mendorong 
tunasnya ke atas bumi, kemudian 
dia akan menghadapi matahari, hu-
jan dan angin, karena dia ingin 
menanggung semua tantangan, maka 
dia tumbuh. 

Benih kedua terlalu penakut untuk 
tumbuh. Dia pikir bahwa jika dia 
mengirim akarnya masuk ke dalam 
tanah, maka dia akan menghadapi 
kesulitan. Dan ketika dia akan men-
dorong tunasnya ke atas, terdapat 
matahari, hujan, dan berbagai kesu-
litan lainnya untuk dihadapi, maka 
dia memutuskan untuk menunggu 
sampai kondisinya aman dan memu-
tuskan untuk tidak tumbuh. 

Benih pertama mulai tumbuh dan 
menjadi  tanaman, sedangkan benih 

kedua tetap terus menunggu sampai 
kondisinya aman. Sambil menunggu, 
seekor burung, yang sedang men-
cari makan datang, lalu me-
makannya. 

 

Begitu juga halnya dengan hidup 
kita. Seseorang yang senantiasa 
menunggu dalam jangka waktu yang 
lama untuk melihat apakah 
situasinya sudah aman untuk 
berkembang, pasti akan terlindas 
oleh kehidupan itu sendiri, seperti 
benih kecil diatas. Perhatikan benih 
pertama! Benih tersebut memu-
tuskan untuk menanggung resiko 
dan tumbuh menjadi sebuah pohon 
yang kuat.   
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Mahasiswa Psikologi Menyamar Di Sebuah Bar 
Seorang gadis, hitam manis, duduk di sebuah bar... 
"Permisi, boleh saya mentraktir anda minum?", tawar seorang laki-laki muda menghampirinya. 
"Apa? Ke hotel?", teriak si gadis. 
"Bukan, bukan. Jangan salah paham. Saya hanya menawari minuman..." 
"Kau meminta aku menemanimu ke hotel?" teriak si gadis lebis keras. Merasa ditolak, dengan pera-
saan malu, laki2-laki muda itu beringsut dan duduk di sudut ruangan.  
Semua orang di bar menatap laki-laki itu dengan sinis dan mencibir. 
Beberapa menit kemudian, si gadis menghampiri si laki-laki muda itu. "Maafkan saya. Saya sedang me-
nyamar. Sebenarnya, saya adalah seorang mahasiswa psikologi yang sedang mempelajari tingkah laku 
manusia di situiasi yang tidak dikehendakinya." 
Silaki-laki menatap dengan tampang dingin. Kemudian berteriak dengan amat kerasnya, "Berapa? Dua 
ratus ribu??!!!?" 

Selingan 
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Pada tanggal 28 Agustus 2008 telah 
lahir Peraturan Pemerintah nomor 
60 tahun 2008 tentang Sistem Pen-
gendalian Intern Instansi Pemerintah 
(SPIP). Dalam peraturan pemerintah 
tersebut, sistem pengendalian intern 
didefinisikan sebagai proses yang in-
tegral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan me-
madai atas tercapainya tujuan or-
ganisasi melalui kegiatan yang efektif 
dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Selanjutnya 
pada pasal3 disebutkan bahwa sistem 
pengendalian intern instansi pemer-
intah terdiri atas unsur: 

lingkungan pengendalian 

penilaian risiko 

kegiatan pengendalian 

informasi dan komunikasi 

pemantauan pengendalian intern 

Melihat dari unsur-unsur sistem pen-
gendalian intern tersebut di atas 
tampak  bahwa rumusan SPIP men-
gacu pada rumusan sistem pengenda-
lian intern yang dibuat oleh COSO. 

Ada dua hal yang berbeda dengan 
konsep pengendalian intern sebelum-
nya, yaitu penekanan pentingnya ling-
kungan pengendalian dan penilaian 
risiko. Kalau dalam konsep sebelum-
nya pengendalian intern dipandang 
sebagai alat yang bersifat statis tetapi 
dalam konsep menurut COSO pen-
gendalian intern dipandang sebagai 
proses yang bersifat dinamis yang 
lebih menekankan pada pentingnya 
unsur manusia yang menjalankan sis-
tem pengendalian intern. Bagai-
manapun baiknya sistem pengenda-
lian dirancang tetapi kalau unsur 
manusia yang melaksanakannya tidak 
kompeten dan tidak memiliki komit-
men untuk bekerja dengan baik maka 
sistem pengendalian tidak akan efek-
tif. 

Lingkungan pengendalian menjadi 
pondasi dari sistem pengendalian 
intern yang didalamnya mencakup 
integritas, nilai-nilai etika, kompe-
tensi pegawai dan pimpinan, filosofi 
pimpinan dan gaya operasinya. Ling-
kungan pengendalian yang efektif 
adalah suatu lingkungan dimana 
orang-orang yang kompeten mema-
hami tanggungjawab dan batas kewe-
nanggnnya, berpengetahuan luas, hati

-hati, dan memiliki komitmen untuk 
bekerja secara benar. Mereka 
memiliki komitmen untuk mematuhi 
kebijakan, prosedur, standar moral 
dan etikan yang berlaku bagi or-
ganisasi. Lingkungan pengendalian 
berkaitan dengan kompetensi teknis 
dan komitmen terhadap etika yang 
menjadi faktor penting bagi pengen-
dalian intern yang efektif.  

Umpan balik dari stakeholder dari 
luar organisasi mengenai kepatuhan 
pegawai dan pimpinan terhadap kebi-
jakan dan prosedur yang berlaku bagi 
organisasi. 

Manajemen membangun lingkungan 
pengendalian dengan membuat kebi-
jakan, prosedur, kode etik, dan stan-
dar perilaku secara tertulis dan ke-
mudian mengkomunikasikan serta 
menginternalisasikannya kepada selu-
ruh lapisan pegawai. Membangun 
lingkungan pengendalian identik den-
gan membangun budaya organisasi 
dan budaya organisasi yang baik akan 
menjadi pondasi sistem pengendalian 
intern yang kuat. Kalau demikian 
maka dapat diyakini bahwa tanpa 
budaya organisasi yang baik maka 
sulit untuk merealisasikan sistem 
pengendalian intern yang efektif.  

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PONDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  

Oleh : Sutisno, Ak 
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Membangun budaya organisasi ber-
arti bersentuhan dengan unsur 
manusia sebagai subjek. Oleh karena 
itu kebijakan dan prosedur yang ber-
kaitan dengan sumberdaya manusia 
menjadi sangat penting. Kebijakan 
dan prosedur yang berkaitan dengan 
sumberdaya manusia harus menca-
kup perekrutan, orientasi, pelatihan, 
evaluasi, penyuluhan, promosi, kom-
pensasi, dan penegakan disiplin. 
Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin 
oleh pegawai atau pimpinan  terha-
dap kebijakan, prosedur, atau stan-
dar perilaku organisasi maka harus 
dikenakan hukuman disiplin yang 
tegas agar lingkungan pengendalian 
yang efektif terpelihara. 

Lingkungan pengendalian terdiri atas 
hard control dan soft control.  Hard 
control adalah pengendalian melalui 
sistem, proses, dan atau prosedur 

yang apabila diaplikasikan secara 
benar menunjukkan jejak bahwa ke-
bijakan dan prosedur telah dipatuhi. 
Contoh dari hard control dianta-
ranya: 

Tandatangan dalam suatu dokumen 
yang menunjukkan adanya persetu-
juan dari pejabat yang kompeten. 

Pengecekan kelengkapan dokumen 
sebelum dilakukan pembayaran. 

Menyimpan sertifikat atau bukti lain 
yang sejenis dalam arsip kepegawaian 
sebagai bukti telah mengikuti pelati-
han tertentu. 

Pegawai harus mengisi daftar bukti 
distribusi sebagai bukti bahwa pega-
wai tersebut telah menerima dan 
membaca aturan prilaku organisasi. 

 

Soft control berkaitan dengan pen-
gendalian prilaku pegawai dan man-

agement. Sebagai contoh dianta-
ranya: 

Standar pengetahuan dan kompe-
tensi yang digunakan untuk rekrut-
men dan promosi. 

Standar etika dan prilaku organisasi 
yang terus menerus dipantau pelak-
sanaannya. 

Pendidikan dan pelatihan kompetensi 
yang diterapkan untuk seluruh pega-
wai dan pimpinan. 

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

Umpan balik dari stakeholder dari 
luar organisasi mengenai kepatuhan 
pegawai dan pimpinan terhadap kebi-
jakan dan prosedur yang berlaku bagi 
organisasi. 

Hubungan Antara Pendidikan Dan Pekerjaan di Indonesia 
Seorang pemuda baru lulus dari SMU. Karena tidak punya biaya akhirnya dia memutuskan un-
tuk bekerja. Oleh karena itu dia mendatangi pamannya yang salah seorang pengurus partai poli-
tik untuk dicarikan kerja. 

"Paman, tolong carikan saya pekerjaan dong" pinta pemuda itu. 
"Wah lulusan SMU ya. Kalo gitu kamu jadi pegurus partai aja." Kata pamannya. 
"Enak jadi pengurus partai, nanti kamu bisa jadi anggota DPR, trus jadi ketua DPR/MPR, bahkan 
jadi wakil presiden ato presiden sekalipun juga bisa" tambah pamannya semangat. 
"Wah paman saya gak mau muluk-muluk, saya minta yang sederhana aja, kaya guru SD  

misalnya" jawab pemuda itu. 

Selingan 
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Rencana Tindak  Pengembangan 
Budaya Kerja BPKP Sulsel 

Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya 
role model dan tim sukses role 
model, bertempat di Hotel Boulevard 
Panakukkang Mas, Makassar, tanggal 
26 Desember 2008 telah digelar rapat 
tahunan Budaya Kerja BPKP Sulsel. 
Rapat Tahunan tersebut menghasilkan 
target program kerja pengembangan 
budaya kerja tahun 2009. Program 
Kerja tersebut nantinya akan menjadi 
acuan bagi tim pengembang budaya 
kerja BPKP Sulsel dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan 
Budaya Kerja di tahun 2009.  

Perubahan Pola Pikir akan Arti 
Penting Budaya Kerja 

Dalam hal penanaman arti penting 
Budaya Kerja di lingkungan pegawai 
BPKP Sulsel, Tim Pengembang Budaya 

Kerja BPKP Sulsel di 
bulan September 2008 
telah mendatangkan 
narasumber Ibu 
Hidayaturahmi, S.Sos, 
MPA untuk memberikan 
sosialisasi mengenai 
Budaya Kerja di 
hadapan seluruh 
karyawan/ti BPKP 
Sulsel. Beliau 
merupakan anggota 
Dharma Wanita BPKP 

Sulsel, yang sehari-harinya bertugas 
sebagai dosen STIA LAN dan peneliti 
kajian Kebijakan Manajemen Otomasi 
Publik Administrasi (KMPOA) di 
Lembaga Adiministrasi Negara (LAN). 
Pemahaman arti penting Budaya Kerja 
merupakan hal yang fondamen bagi 
pelaksanaan kegiatan Budaya Kerja, 
dikarenakan dengan pemahaman 
Budaya Kerja yang benar, maka 
diharapkan timbul partisipasi  dari 
seluruh pegawai BPKP Sulsel untuk 
dapat meningkatkan kinerjanya 
melalui pengembangan Budaya Kerja.  

 

 

Lebih lanjut mengenai pengembangan 
pola pikir, dan untuk lebih 
mematangkan pemahaman akan arti 
penting Budaya Kerja, tim 
pengembang Budaya Kerja BPKP 

Sulsel telah mengadakan pelatihan 
mindshifting selama 2 hari. Pelatihan 
mindshifting ini mendatangkan 
instruktur dari Tim Pengembang 
Budaya Kerja BPKP Pusat yang 
dikomandoi oleh Bp. I Nyoman 
Supriyatna,Ak.  Pelatihan mindshifting 
ini dilaksanakan bersamaan dengan 
pelaksanaan kegiatan Outbond 
dibulan Februari 2009. Pelatihan ini 
bertujuan untuk merubah pola pikir 
(mindsetting) pegawai BPKP Sulsel 
agar lebih out of  the box, lebih dapat 
berpikir secara luas dan tidak hanya 
terpaku pada satu solusi masalah. 
Pelatihan mindshifting ini diyakini 
dapat mengubah paradigma lama 
pegawai BPKP untuk lebih menuju 
kepada paradigma New BPKP.  

Dari hal perubahan peningkatan 
pelayanan BPKP Sulsel kepada 
stakeholder, tim pengembangan 
Budaya Kerja BPKP Sulsel telah 
mengadakan pelatihan mengenai 
Pelayanan Prima yang disampaikan 
oleh narasumber dari Lembaga 
Administrasi Negara (LAN). Pelatihan 
pelayanan  prima ini bertujuan agar 
seluruh karyawan/ti BPKP Sulsel 
dapat melayani dengan setulus hati 
dan prima kepada seluruh 
pelanggannya/stakeholdernya,  baik 
pelanggan dari internal maupun 
eksternal.  

Geliat Budaya Kerja di Perwakilan BPKP  
Sulawesi Selatan  

Oleh : Toni Triyulianto 

Geliat pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan mulai terasa. Hal tersebut 
menandai mulai munculnya kesadaran akan arti penting budaya kerja yang dapat membawa dampak bagi 
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Outcome atas Pengembangan 
Budaya Kerja BPKP Sulsel 

Tujuan akhir dari pengembangan 
Budaya Kerja di BPKP Sulsel adalah 
keberhasilan pencapaian outcome 
dari masing-masing kegiatan yang 
dilaksanakan. Outcome ini akan 
nampak pada meningkatnya kinerja 
organisasi, dalam hal ini kinerja 
BPKP Sulsel.  

Adapun Outcome yang diharapkan 
akan nampak di Perwakilan BPKP 
Sulsel adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya kedisiplinan pega-
wai 

2. Terciptanya budaya tepat waktu 

3. Meningkatnya wawasan yang 
berbasis ilmu pengetahuan 

4. Terciptanya transparansi yang 
bersifat konstruktif 

5. Terciptanya rasa  kebersamaan 

Terciptanya lingkungan yang agamis 

 

1 Outcome diatas hanya akan 
tercapai dengan terlaksananya 
kegiatan pengembangan budaya 
kerja yang secara terus menerus, 
yang diiringi dengan penanaman 

pemahaman akan arti penting Bu-
daya Kerja.   

2 Secara kasat mata, pencapaian 
outcome atas pengembangan bu-
daya kerja di BPKP Sulsel, telah da-
pat tercapai, hal ini ditandai dengan 
adanya : 

1. Tingkat kedisipilinan pegawai 
yang mencapai 99%, hal ini terlihat 
dari hasil monitoring absensi me-
lalui mesin finger print 

2. Terciptanya banner – banner di 
setiap ruangan yang eye catching, 
dan sangat menggugah semangat 
untuk dapat mewujudkan BPKP Jaya 

3. Terciptanya lingkungan yang 
bersih, sehat dan nyaman, yang me-
rupakan hasil terlaksananya kegiatan 
Go Green for BPKP, dan kegiatan 
senam aerobic bersama. 

4. Terciptanya lingkungan yang 
kondusif, berpendidikan dan 

berwawa-
san luas, 
yang me-
rupakan 
hasil dari 
terlak-
sananya 
kegiatan 
English is 
Fun 
setiap  
minggu, 
kegiatan 

Bedah Buku, penerbitan bulletin 
paraikatte tiap bulan, dan kegiatan  
outbond. 

Terciptanya lingkungan yang agamis, 
yang terlihat dari  semakin se-
maraknya kegiatan-kegiatan di 
bidang keagamaan, baik itu penga-
jian dan ceramah agama islam, mau-
pun kegiatan kerukunan ibadah 

umat kristiani yang dilaksanakan 
rutin setiap bulan 

Pencapaian outcome tersebut me-
rupakan suatu hasil nyata dari 
pengembangan Budaya Kerja di 
BPKP Sulsel. Tim Pengembang 
BPKP Sulsel, sealu tetap berusaha 
agar geliat  dan semangat Budaya 
Kerja di BPKP Sulsel tidak lekas 
surut dan padam, tetapi justru se-
makin berkobar dan bergairah, den-
gan begitu diharapkan Budaya Kerja 
yang positif dapat meningkatkan 
kinerja BPKP Sulsel bagi perwuju-
dan BPKP Jaya. Amin 
(ToniTriyulianto) 
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Usulan Kegiatan  Budaya Kerja Tahun 2009 
Target Tahun 2009 

1 Program Organisasi Berbasis  Pengetahuan (OBP) : 
  

  ‐ Kegiatan English is Fun 

18 Kali Kegiatan 
  ‐ Kegiatan Bedah Buku 

4 Kali Kegiatan 
  ‐ Kegiatan Pelatihan Penggunaan Internet 

6 Kali Kegiatan 
  ‐ Kegiatan penguatan perpustakaan 

Pembelian Buku  Bacaan 

  ‐ Kegiatan pengaktifan satgas‐satgas 
  

    PKS Kantor, terdiri dari : PBJ, SPIP/FCP, SAK/SAP, GCG/KPI/MR, Evaluasi Kebijakan Publik, 
dan BLU 

40 jam      

  
2 Program Punctuality (Tepat Waktu) 

  
  ‐ Kegiatan Pemberian Rewards kepada pegawai teladan PFA dan Non PFA 

1 kali 
  ‐ Kegiatan pembuatan slogan yang dapat  membangkitkan semangat 

24 kali 
  ‐ Kegiatan Pengembangan Budaya Tepat 

Sepanjang Tahun 
      

  
3 Program Transparency 

  
  ‐ Kegiatan Rapat Pejabat Struktural dan Dalnis secara dwi mingguan di ruang rapat kaper 24 kali   ‐ Kegiatan Ekspose Hasil Kinerja setiap bidang/bagian selama 6 bulan. 

2 kali 
  ‐ Pemanfaatan Papan Pengumuman 

Sepanjang Tahun 
  ‐ Talkshow di TVRI 

1 kali 
  ‐ Kunjungan Kerja ke Media Cetak / Elektronik 

1 kali 
      

  
4. Program Total Quality Control 

  
  ‐ Kegiatan Pemberian Rewards terhadap KKA terbaik / peer review 

2 kali 
  ‐ Kegiatan Pemberian Rewards terhadap pengelolaan arsip bidang terbaik. 

2 kali 
  ‐ Ekspose atas permasalahan berdampak strategis oleh Tim QA 

1 kali 
      

  
5 Program Kesejahteraan dan Kebersamaan 

  
  ‐ Kegiatan Penerbitan Bulanan Bulettin Paraikatte 

12 kali 
  ‐ Kegiatan Outbond 

1 kali 
  ‐ Kegiatan Rutin Pertandingan Olahraga 

2 kali 
  ‐ Kegiatan Senam Aerobics setiap jum'at 

48 kali 
  ‐ Kegiatan Kunjungan terhadap rekan/keluarga yang terkena musibah. 

PM 
  ‐ Kegiatan Pemutaran Video Motivasi 

6 kali 
  ‐ Kegiatan BPKP Sulsel "Go Green" 

  
  ‐ Kegiatan Jaminan Kesehatan (diluar Askes) 

  
  ‐ Kegiatan tali kasih (yatim piatu) ‐ sebagai anak asuh 

10 anak asuh 
  ‐ Peningkatan pelayanan koperasi yg lebih professional 

  
  ‐ Kegiatan family gathering 

1 kali 
      

  
6 Program Peningkatan Akhlak dan Etika 

  
  ‐ Kegiatan Pengajian Bulanan Mesjid At Taubah BPKP Sulsel 

12 kali 
  ‐ Kegiatan Keagamaan 

PM 
  ‐ Kegiatan Pembacaan Do'a dan Motivasi setiap pagi. 

setiap hari kerja 
  ‐ Kegiatan workshop pengembangan pribadi/etika di kantor 

 2 kali 
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Pelayanan Birokrasi yang Berkelas Untuk Memperkuat Pondasi 
Ekonomi 

OLEH : Damargo Hadiono 

Dalam pekan ini berita yang memuat 
kejatuhan perekonomian AS, domi-
nan menghiasi berbagai media.  San-
gat mengejutkan,  AS sebagai negara 
pusat perekonomian dunia ternyata 
runtuh ekonominya. 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 menghadap i  bahkan 
menghancurkan pihak-pihak luar 
yang dianggap sebagai musuhnya.  

Untuk mengatasi krisis keuangannya, 
Pemerintah AS terpaksa membuat 
program penyelamatan ekonomi 
dengan mengucurkan dana sebesar 
700 Miliar US Dollar. Mekanisme 
pasar yang dianut dan diharapkan 
dapat menyelamatkan ekonominya, 
ternyata tidak berjalan. Intervensi 
Pemerintah terpaksa perlu dilakukan, 
untuk membantu tangan-tangan 
tersembunyi (invisible hand) menca-
pai keseimbangan pasar. Selain itu, 
bantuan dari negara-negara lain juga 
dibutuhkan seperti dari negara-
negara Eropa dan juga dari China 
sebagai negara besar perekonomian 
baru yang kini memiliki cadangan 
devisa terbesar di dunia.  

Krisis di AS ternyata tidak hanya 
dirasakan oleh negaranya. Krisis 
tersebut mendunia, mulai merembet 
ke negara-negara lain. Pasar Modal di 
berbagai negara oleh otoritas yang 
ada di negaranya  terpaksa dihenti-

kan sementara. Pemerintah negara-
negara di dunia sibuk menyiapkan 
rencana penyelamatan ekonominya.    

Krisis tersebut ternyata juga telah 
berimbas ke Indonesia. Pemerintah 
Indonesia yang pada awalnya sangat 
yakin krisis tidak akan menyeret In-
donesia, sekarang mulai khawatir. 
Perdagangan saham di Bursa Efek 
Indonesia terpaksa dihentikan ketika 
indeks harga saham gabungan jatuh, 
sementara 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 dikha-
watirkan malah akan mempersulit 
pembiayaan sektor produktif. Pada 
akhirnya, semua itu dilakukan dengan 
harapan agar target pertumbuhan 
ekonomi tidak akan terganggu.  

Pondasi Ekonomi Indonesia yang 
kurang kuat memang membuat eko-
nomi Indonesia sangat rentan terha-
dap gejolak (shock) dari luar. Kenai-
kan harga Minyak Dunia belum lama 
ini, telah membuat ekonomi Indone-
sia sempoyongan. Sekarang ditambah 
pukulan krisis, mungkin akan mem-
buat hampir pingsan, jika tidak dapat 
diatasi.  

Ekonom, Rizal Ramli, sebenarnya 
telah menyarankan agar membangun 
ekonomi Indonesia yang berpijak 
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 birokrasi, penghapusan 
pungutan-pungutan untuk men-
datangkan investasi dan juga merang-
sang aktivitas ekonmi domestik. Dan 
jika ini dilakukan terus menerus, se-
cara saksama, menurutnya ekonomi 
Indonesia akan memiliki pijakan yang 
kuat.  
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Memang pelayanan publik berkelas 
dari birokrasi mungkin sesuatu hal 
yang mahal, dan sulit didapat. Di 
tempat-tempat pelayanan publik yang 
dilakukan oleh birokrat jarang kita 
mendapatkan pelayanan berkelas 
seperti yang dilakukan oleh hotel-
hotel berbintang, kalangan per-
bankan atau pun perusahaan pener-
bangan, penuh dengan ramah, 
senyum yang membuat pelanggan 
terkenang sehingga akan kembali lagi 
menggunakan pelayanan tersebut.  

Kita sudah sangat bersyukur bila su-
dah dilayani pada waktu mengurus 
KTP, SIM, Akte Kelahiran, Pajak 
Kendaraan Bermotor, surat-surat 
tanah atau tempat-tempat lainnya 
dengan tepat waktu dan tanpa 
mengeluarkan biaya tambahan. 
Sedikit harapan, akan dilayani ramah 
dan dapat selesai tepat waktu tanpa 
biaya tambahan. Diperlukan vitamin 
untuk mendapatkan  pelayanan 
berkelas sehingga semuanya lancar.  

Memang tidak semuanya pelayanan 
yang dilakukan birokrat buruk. Con-
tohnya, pelayanan jemput bola untuk 
pengurusan perpanjangan SIM, STNK 
yang dilakukan Satuan Lalu Lintas di 

DKI, dengan menyelenggarakan pe-
layanan keliling dan pelayanan di 
Mall. Selain itu, pelayanan perijinan di 
Kabupaten Jembrana juga merupakan 
contoh lain pelayanan birokrasi yang 
baik.  

Sayangnya pelayanan yang baik terse-
but enggan dicontoh oleh sebagian 
besar birokrat lain. Birokrat terbiasa 
dengan kewenangannya ingin menda-
patkan pelayanan bukan  untuk me-
layani. Birokrat menganggap mereka 
adalah raja sehingga layak untuk di-
layani dan mengabaikan kepuaskan 
pelanggan. Survei Kepuasan Palaya-
nan Publik yang dilakukan Komite 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mem-
buktikan hall tersebut.  Hasil survei 
menunjukkan Petugas pelayanan pub-
lik masih berperilaku koruptif, ini 
dilihat dari 31% responden yang 
merasa terjadinya perbedaan prose-
dur layanan. Selain itu, 29% respon-
den juga menyatakan bahwa petugas 
di unit layanan yang mereka datangi 
sudah terbiasa menerima tips, 
hadiah, atau imbalan lainnya sebagai 
bagian dari pengurusan layanan dan 
mayoritas pengguna layanannya (75%
-100%) menganggap pemberian im-
balan merupakan hal yang wajar 

dalam pengurusan.  

Perubahan terhadap pelayanan publik 
harus segera dibenahi, jika tidak se-
cara makro mempengaruhi daya 
saing produksi. Selain itu, modal ti-
dak mengenal bangsa atau batas 
wilayah dan akan mencari tempat 
investasi yang menguntungkan.   

Kesadaran dan komitmen dari birok-
rat untuk mengikuti contoh praktik-
praktik yang baik merupakan cara 
paling efektif agar perubahan itu ter-
jadi. Akan tetapi menunggu hal terse-
but nampaknya kita akan terus ber-
mimpi akan mendapatkan pelayanan 
berkelas, karena mereka dalam 
posisi yang nyaman sekarang ini. 
Maka diperlukan suatu dorongan 
perubahan dari luar, paksaan, ketim-
bang menunggu kesadaran. Jika tidak, 
kepentingan ekonomi lebih luas akan 
terkalahkan oleh kepentingan eko-
nomi sedikit manusia dan akan terus 
memperlemah pondasi ekonomi 
yang berpijak pada kekuatan bangsa 
sendiri. 

Alamat Email Pejabat 
Ini kisah nyata. Ada seorang pejabat tinggi di suatu daerah di Indonesia se-
dang diwawancarai wartawan,  
Wartawan : "Bapak punya email?" 
Mungkin pejabat itu ga tau apa itu email terus jawabnya... 
Pejabat : "Dulu ada sih. Tapi sudah saya jual..." 

Selingan 



 

 

Volume II Nomor 8 

39 

PENGENDALIAN INTERN  

KOMPUTERISASI REKENING (BILLING SYSTEM) DI PDAM  

Disisi lain peningkatan biaya 
umum dan administrasi bersumber 
dari peningkatan cadangan piutang 
rekening air. Peningkatan cadangan 
piutang rekening air seiring dengan 
peningkatan dari piutang air yang 
makin tahun bertambah. 

Penulis tertarik memfokuskan 
pembahasan pengendalian intern 
pada pengelolaan rekening air den-
gan pertimbangan sumber penda-
patan perusahaan yang dominan 
adalah dari penjualan air. Dengan 
adanya kas dari pelanggan tersebut 
perusahaan mempunyai kemampuan 
untuk membayar biaya listrik, biaya 
telepon, bahan kimia, biaya gaji para 
pegawai serta biaya operasional lain-
nya.   

 Pengelolaan piutang air pada 
beberapa PDAM berdasarkan hasil 
audit masih lemah. Terutama pada 
PDAM yang belum menerapkan Bill-
ing system. Pada sistem manual 
rekening pelanggan dibuat sekaligus 
pada awal bulan dan dicatat secara 
kolektif sebagai piutang selanjutnya 
dibuatkan buku pembatu piutang 

pelanggan. Pada akhir tahun dilakukan 
opname rekening yaitu dengan menghi-
tung fisik rekening yang masih ada 
(belum terbayar) dan dibandingkan 
dengan data pada bagian pembukuan 
yaitu buku pembantu piutang.  

Berdasarkan hasil opname akan 
didapatkan kondisi tiga kondisi sebagai 
berikut : 

1. Hasil opname=catatan bagian pem-
bukuan. 

2. Hasil opname>catatan bagian pem-
bukuan. 

3. Hasil opname<catatan bagian pem-
bukuan. 

Dari 3 kondisi tersebut yang paling 
banyak terjadi adalah kondisi nomor 3 
yaitu fisik yang ada lebih kecil dari cata-
tan yang berarti potensi kerugian bagi 
perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan 
teknologi informasi terutama kom-
puter PDAM mulai  mengimplementa-
sikan komputerisasi rekening (billing 
sistem). Dengan Billing system terda-
pat berbagai fasilitas yang memudahkan 
kerja seperti  menu pencetakan dapat 

disetting, dilakukan pada saat pelang-
gan membayar atau pencetakan seka-
ligus.  Untuk setting pencetakan 
ketika pelanggan membayar  maka 
secara otomatis akan mengupdate 
buku pembantu piutang. Dengan 
demikian pada saat opname rekening 
berdasarkan pada  piutang pelanggan 
yang belum dibayar pada data base 
dan dibuatkan berita acara opname 
rekening yang dilampiri dengan daf-
tar piutang pelanggan yang belum 
dibayar. 

Berdasarkan hasil audit PDAM Kabupaten “Seger Tenan” Ekuitas sudah negative 
disebabkan oleh akumulasi kerugian yang diderita perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. 

Adapun analisis selanjutnya penyebab kerugian antara lain adalah harga jual dibawah harga 
pokok, tingginya tingkat kebocoran, kinerja pegawai yang masih rendah serta  meningkatnya 

biaya umum dan administrasi. 

Oleh : Agus Catur  
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Meskipun demikian pada pengel-
olaan rekening air yang sudah ter-
komputerisasi terdapat potensi ke-
salahan dan kelemahan sebagai beri-
kut: 

1. Perubahan database tanpa me-
lalui menu yang ada (dirubah lang-
sung ke table foxpro). 

2. Rekening dicetak ganda dengan 
tarif yang berbeda. 

3. Setting pencetakan massal, 
rekening sudah dibayar namun tidak 
disetor ke perusahaan sehingga ma-
sih nampak saldo piutang. 

Dengan adanya potensi kesala-
han dan kelemahan pada komput-
erisasi rekening pelanggan, maka 
akan membawa implikasi bagi auditor 
dalam melaksanakan audit. 

Dalam hal ini auditor harus 
senantiasa meningkatkan pema-
hamam terhadap pengendalian inter-
nal yang ada.  Pengertian pengenda-
lian intern menurut American Institute 
of Certified Public Accountants (AICPA) 
yang disadur dalam buku Sawyer 
(2006:58) adalah sebagai berikut: 

“ Pengendalian intern adalah suatu 
proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personel 
lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai ten-
tang pencapaian tiga golongan tujuan 
berikut ini: (a) keandalan pelaporan 
keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi, 
dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku”. 

Pengendalian intern dipisahkan 
pada  dua bagian yaitu Bagian Pengola-
han Data Elektronik (PDE) dan Pe-
makai (User). 

Pada bagian EDP pengendalian menca-
kup : 

1. Pengendalian umum 

• Organisasi, kepegawaian 
dan prosedur operasi 
tetap 

• Pengembangan sistem dan 
dokumentasi 

• Software dan hardware 

• Pengamanan sistem 

2. Pengendalian aplikasi di bagian PDE 

• Data entry (batch data 
entry dan on line data en-
try) 

• Pengolahan data 

• Distribusi output  

Sedangkan Pengendalian aplikasi pada 
pemakai dapat dibagi 2 yaitu : 

1. Data capture 

Yaitu prosedur manual untuk 
melakukan dan mendokumentasi-
kan transaksi (memulai, menge-
sahkan dan membuat dokumen 
transaksi). Adapun tujuannya 
yaitu meyakini keandalan, 
keakuratan dan keabsahan data 
sebelum diinput dari  potensi 
kesalahan yang mungkin terjadi 
(Data sumber tidak akurat,  tran-
saksi dicatat dalam periode yg 
tidak tepat, transaksi tidak sah, 
nilai atau kelompok tidak benar). 

2. Pengendalian  Output 

• Output yang diterima pe-
makai tidak lengkap. 

• Output diterima pemakai 
tidak tepat waktu. 

 

Dalam melaksanakan audit pada 
lingkungan yang sudah terkomput-
erisasi, auditor dituntut untuk   men-
ingkatkan pengujian atas keandalan 
dari sistem pengendalian intern pada 
Pengolahan data elektronik dengan 
untuk mengurangi risiko audit 
seperti fraud yang tidak terdeteksi.  
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Ulat Kecil Yang Berani  

Dikisahkan, ada seekor ulat kecil 
sejak lahir menetap di daerah yang 
tidak cukup air, sehingga sepanjang 
hidupnya, dia selalu kekurangan 
makanan. Di dalam hati kecilnya ada 
keinginan untuk pindah dari rumah 
lamanya demi mencari kehidupan 
dan lingkungan yang baru. Tapi dari 
hari ke hari dia tidak juga memiliki 
keberanian untuk melaksanakan 
niatnya. Hingga suatu hari, karena 
kondisi alam yang semakin tidak 
bersahabat, si ulat terpaksa 
membulatkan tekat memberanikan 
diri keluar dari rumahnya, mulai 
merayap ke depan tanpa berpaling 
lagi ke belakang.  

Setelah berjalan agak jauh, dia mulai 
merasa bimbang, katanya dalam hati, 
"Jika aku sekarang berbalik kembali 
ke rumah lama rasanya masih ke-
buru, mumpung aku belum berjalan 
terlalu jauh. Karena kalau aku ber-
jalan lebih jauh lagi, jangan-jangan 
jalan pulang pun takkan kutemukan 
lagi, mungkin aku akhirnya aku ter-
sesat dan... entah bagaimana nasibku 
nanti!" Ketika si ulat sedang maju 
mundur penuh kebimbangan dan 
pertimbangan, tiba-tiba ada sebuah 
suara menyapa di dekatnya, "Halo 
ulat kecil! Apa kabar? Aku adalah 
kepik. Senang sekali melihatmu ke-
luar dari rumah lamamu. Aku tahu, 
engkau tentu bosan kekurangan 
makan karena musim dan cuara yang 

tidak baik terus menerus. Keper-
gianmu tentu untuk mencari kehidupan 
yang lebih baik, kan". Si ulat pun ber-
tanya kepada si kepik yang sok tau, 
"Benar kepik. Aku memutuskan pergi 
dari sarangku untuk kehidupan yang 
lebih baik. Apakah engkau tau, apa 
yang ada di depan sana?" " oh...Aku 
tahu, jalan ke depan yang akan kau 
lalui, walaupun tidak terlalu jauh tetapi 
terjal dan berliku, dan lebih jauh di 
sana ada sebuah goa yang gelap yang 
harus kau lalui, tetapi setelah kamu 
mampu melewati kegelapan, aku beri-
tahu, pintu goa sebelah sana terben-
tang sebuah tempat yang terang, indah 
dan sangat subur. Kamu pasti menyu-
kainya. Di sana kau pasti bisa hidup 
dengan baik seperti yang kamu 
inginkan".  

Si kepik dengan bersemangat memberi 
dorongan kepada ulat yang tampak 
ragu dan ketakutan. "Kepik, apakah 
tidak ada jalan pintas untuk sampai ke 
sana?" Tanya ulat. "Tidak sobat. Jika 
kamu ingin hidup lebih baik dari hari 
ini, kamu harus melewati semua 
tantangan itu. Nasehatku, tetaplah 
berjalan langkah demi langkah, 
fokuskan pada tujuanmu dan tetaplah 
berjalan.Niscaya kamu akan tiba di 
sana dengan selamat. Selamat jalan dan 
selamat berjuang sobat!" sambil 
berteriak penuh semangat, si kepik pun 
meninggalkan ulat. 

Memang benar.... kemenangan , 
kesuksesan adalah milik mereka 

yang secara sadar, tahu apa 
yang menjadi keinginannya 
sekaligus siap menghadapi 

rintangan apapun yang 
menghadang serta mau 

memperjuangkannya habis 
habisan melalui cara2 yang 

benar sampai mencapai tujuan 
akhir yaitu kesuksesan.Pengertian 

sukses secara sederhana 
demikian, telah di praktekan oleh 

manusia sukses berabad abad 
lampau sampai saat ini sesuai 
dengan bidangnya masing2. 

 
Maka ...untuk meraih 

kesuksesan yang maksimal, kita 
tidak memerlukan teori teori 

kosong yang rumit. Cukup tahu 
akan nilai yang akan di capai 

dan take action!  

Disadur dari situs http://www.andrewongso.com  oleh Toni Triyulianto, Ak  
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Dua cuplikan berita diatas 
merupakan contoh nyata 
terkendalanya pencapaian tujuan 
program pemerintah atau biasa 
dikenal sebagai Hambatan 
Kelancaran Pembangunan (HKP). 
Hambatan Kelancaran 
Pembangunan merupakan salah satu 
problematika yang perlu ditangani 
dan diselesaikan secara sistematis 
dan berkesinambungan. 

Apa itu Hambatan Kelancaran 
Pembangunan? 

Untuk mengulas apa itu hambatan 
kelancaran pembangunan, kita perlu 
melihat pengertian dari 
pembangunan itu sendiri. Dalam 
Propenas tahun 2000, pembangunan 
nasional didefinisikan sebagai 
rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi 
seluruh kehidupan masyarakat, 
bangsa dan negara untuk 
melaksanakan tugas mewujudkan 
tujuan nasional sebagaimana 
termaktub dalam pembukaan UUD 
1945. Dengan demikian, dapat 
disarikan bahwa pembangunan 
haruslah mempunyai kriteria sebagai 
berikut : 

1. suatu kegiatan atau rangkaian 
kegiatan yang menghasilkan nilai 
tambah (value added) 

2. kegiatan dan atau rangkaian 
kegiatan tersebut merupakan 
suatu proses yang berturut-turut 
meliputi tahapan memperoleh 
masukan (input), mengolah 
masukan (proses) serta 
menghasilkan suatu keluaran 
(output) baik berupa barang 
maupun jasa. 

3. nilai tambah dari proses 
pembangunan adalah berupa 
keluaran (output) baik barang 
maupun jasa yang memberikan 
hasil (outcome) dan manfaat 
(benefit) serta menimbulkan 
dampak (impact) yang bersifat 
positif bagi seluruh bangsa 
Indonesia atau memberikan 
dampak positif yang lebih besar 
daripada dampak negatifnya. 

Dengan mendasarkan pada kriteria 
tersebut diatas, maka Hambatan 
Kelancaran Pembangunan (HKP) 
merupakan suatu kondisi/keadaan 
yang mengakibatkan suatu proses 
pembangunan tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, sehingga 
tidak dapat menghasilkan suatu 
keluaran (output), hasil (outome) 
dan manfaat (benefit) serta tidak 
dapat menimbulkan dampat 
(impact) positif atau menimbulkan 
dampak negative yang lebih besar 
daripada dampak positifnya. 

Indikasi awal permasalahan HKP 
antara lain sebaai berikut : 

1. tujuan dan sasaran instansi 
pemerintah tidak tercapai 

2. indicator kinerja instansi 
pemerintah baik berupa hasil 
(outcomes), manfaat (beneit) 
maupun dampak (impact) tidak 
tercapai. 

3. keluaran (output) dari instansi 
pemerintah baik berupa barang 
maupun jasa tidak dapat 
dimanfaatkan 

4. kegiatan instansi pemerintah 
tidak menghasilkan keluaran 
(output) yang telah ditetapkan 
(target fisik tidak tercapai) 

5. pelaksanaan kegiatan instansi 
pemerintah tidak dapat 
berjalan sebagaimana mestinya.  

MENGATASI KETIDAKLANCARAN PEMBANGUNAN DI DAERAH  

Oleh : Wahyu Utomo 

“Permasalahan Pasar Cabenge yang diributkan pedagang mulai disikapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama 
DPRD Soppeng. Terbukti, permasalahan tersebut mulai dibahas di ruang rapat paripurna DPRD Soppeng, Rabu 4 

Februari. Dalam pertemuan itu, hadir di antaranya, Bupati Soppeng, HA Soetomo bersama jajarannya, Ketua DPRD, 
HA Kaswadi Razak, perwakilan instansi terkait, unsur muspida, dan anggota dewan lainnya. Kemudian pengembang 

tampak hadir Direktur PT Pelita Griya Asrimuda, Ambo Alla.  
(Fajar online tanggal 5 Februari 2009).” “Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang akan memanggil sedikitnya 

enam dari tujuh kontraktor yang ikut mengerjakan proyek Bandara Hasanuddin yang hingga saat ini belum juga ram-
pung. Peresmian Bandara Hasanuddin yang baru dipastikan molor lagi. Bahkan hingga Agustus mendatang mendatang 

bandara itu pun belum mungkin dioperasikan. 
Sedianya sesuai jadwal, pembangunan bandara rampung akhir tahun 2006 lalu yang dikerjakan sebanyak 22 kontrak-
tor lokal, sedang 16 kontraktor di antaranya sudah menyelesaikan tanggungjawabnya. Menurut Agus, ini dilakukan 

untuk mengetahui penyebab mereka terhambat menyelesaikan tanggungjawabnya.  

(tribun timur, 19 April 2008)” 
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Evaluasi atas Hambatan 
Kelancaran Pembangunan 

Evaluasi adalah proses penelaahan 
(review) independen dan objektif 
terhadap suatu program/kegiatan 
untuk menentukan kecukupan 
pencapaian tujuan dan sasaran 
program/kegiatan tersebut. 
(sumber : Canadian Government’s 
auditing Standards). Sedangkan 
Evaluasi Hambatan Kelancaran 
Pembangunan adalah proses 
penelaahan (review) independen 
dan obyektif terhadap hambatan 
yang mengakibatkan suatu proses 
pembangunan tidak dapat mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan/atau tidak 
memberikan manfaat dan dampak 
positif kepada publik. Tujuan 
evaluasi HKP adalah untuk 
mengidentifikasi hambatan-
hambatan pembangunan yang 
terjadi dan segera mencairkan 
alternatif pemecahannya yang 
disetujui oleh pihak-pihak terkait 
secara bersama, agar pelaksanaan 
pembangunan dapat berjalan lancar 
dan mencapai tujuan serta sasaran 
yang telah ditetapkan. 

Kriteria sasaran evaluasi HKP 
meliputi 2 (dua) unsur, yaitu : 

1. adanya permasalahan HKP 
yang tidak terindikasi unsur tindak 
pidana korupsi 

2. melibatkan pihak eksternal 
lainnya dan/atau bersifat lintas 
sektoral 

Ruang lingkup evaluasi HKP 
meliputi : 

1. evaluasi terhadap kelayakan 
(appropriateness) kebijakan dan 
program 

2. evaluasi terhadap eektivitas 

dan efisiensi pelaksanaan program 

3. evaluasi terhadap hambatan 
yang timbul dalam pelaksanaan 
program 

4. eksplorasi terhadap alternative 
solusi (pemecahan) HKP 

5. mediasi antara pihak terkait 
untuk memilih alternative 
solusi yang menguntungkan 
kedua belah pihak (win win 
solution) 

Peranan BPKP dalam Evaluasi 
atas Hambatan Kelancaran 
Pembangunan 

Sebagai auditor yang bertanggungja-
wab kepada Presiden seperti dinya-
takan dalam PP No 60 tahun 2008 
tentang Sistem Pengendailan Intern 
Pemerintah (SPIP), BPKP berperan 
mendukung akuntabilitas Presiden 
dalam pelaksanaan pengelolaan keu-
angan negara. Salah satu fungsi da-
lam peranannya tersebut adalah 
melakukan pengawasan intern ter-
hadap akuntabilitas keuangan negara 
atas kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral. Dalam menjalankan fung-
sinya, salah satu strategi yang digu-
nakan oleh BPKP adalah sebagai 
Clearing House yaitu mendukung 
penyelenggaraan birokrasi pemerin-
tah yang tertib, ekonomis, efisien, 
dan efektif serta penegakan hukum 
yang berkeadilan untuk mengelimi-
nasi kegamangan dan ketakutan pa-
ra pengelola keuangan negara 
sehingga tidak menghambat kelanca-
ran pelaksanaantugas pembangunan 
melalui fasilitasi, penilaian risiko, 
pemahaman perundangan, evaluasi 
dan auditing, serta MoU dengan 
aparat penegak hukum. 

Dengan demikian, BPKP mempunyai 
kewajiban untuk membantu instansi 

pemerintah yang mengalami hamba-
tan dalam pencapaian tujuan pro-
gram/kegiatannya atau hambatan 
kelancaran pembangunan. 

Terkait contoh pemberitaan pada 
paragraf pengantar, BPKP Perwaki-
lan Provinsi Sulawesi Selatan telah 
dapat mengidentifikasi penyebab 
dan sumber hambatan kelancaran 
pembangunan serta mampu meme-
diasi pihak-pihak yang terkait den-
gan permasalahan tersebut dan 
memberikan rekomendasi pemeca-
han masalah. Dalam hal terham-
batnya kelanjutan pelaksanaan pem-
bangunan Pasar Sentral Cabenge 
Kabupaten Soppeng, telah tercapai 
kesepakatan dari para pihak terkait 
untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Demikian juga dengan 
terhambatnya penyelesaian pem-
bangunan Bandar Udara Sultan 
Hasanuddin, BPKP Perwakilan Pro-
vinsi Sulawesi Selatan telah meme-
diasi pihak-pihak yang terkait untuk 
mencapai kesepakatan memperce-
pat penyelesaian pembangunan.  
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Seringkali kita mendengar per-
tanyaan yang diulang-ulang, 
“Entrepeneur itu dilahirkan atau 
dipelajari?” Komentar yang ser-
ing kita dengar adalah, “Karena 
bukan keturunan Bugis, Padang, 
atau Cina, saya tidak bisa berbis-
nis.” Tapi, benarkah demikian? 
Perkembangan ilmu genetika be-
lakangan menjelaskan apa saja 
yang dibawa sejak lahir dan apa 
saja yang bisa diubah. Kini ilmu 
genetika telah bercabang dua, 
yakni genetika bilogi (biological 
genetics) dan genetika perilaku 
(behavioral genetics). Yang per-
tama menjelaskan unsur-unsur 
pembawa sifat yang tetap (given), 
terutama yang menyangkut hal-
hal yang bersifat fisik. Sedangkan 
yang kedua menyangkut hal-hal 
yang dapat dipelajari dan diubah 
o l e h  m a n u s i a .  
Genetika perilaku ini dijelaskan 
oleh Kazuo Murakami dalam bu-
kunya The Devine Message of The 
DNA (Mizan, 2007). Bahwa kita 
punya mekanisme “on-off” pada 
DNA kita. Murakami mengata-
kan bahwa ada tiga faktor yang 
bisa membawa manusia berubah, 
yaitu kapasitas bakat (talenta) 
atau keping informasi yang tidak 
terbatas (pada gen Anda), ling-
kungan Anda, dan cara Anda 
b e r p i k i r .  

Thomas L. Harrison dalam buku 
The DNA of Success menekankan 
pada cara berpikir. Entrepeneur 
memiliki kecenderungan alami 
untuk berpikir dengan cara 
tertentu yang berperan pada 
k e s u k s e s a n  m e r e k a . 
Ada lima aspek besar dalam ke-
pribadian yang sangat diwariskan 
kepada Anda. Setiap orang 
memiliki kombinasi unik dari ke-
lima sifat ini. Kepribadian itu bu-
kan sifat yang “Anda miliki atau 
tidak Anda miliki”, tetapi semua 
sifat itu ada pada Anda. Hanya 
saja mungkin kuat, lemah, atau 
b e r a d a  d i  a n t a r a n y a . 
Sifat lima besar itu disebut 
OCEAN, yaitu Openness to new 
experience (open mind), Consci-
entiousness (disiplin), Extrovert-
ness, Agreeableness, dan Neu-
r o t i c i s m . 
Openness to new experi-
ence. Keterbukaan pada pen-
galaman hidup. Ukuran tingkat 
penerimaan seseorang pada pen-
galaman dan gagasan baru. Orang 
yang suka bepergian ke tempat-
tempat baru dari pada men-
datangi tempat yang pernah di-
kunjungi, mungkin adalah orang 
dengan tingkat keterbukaan pada 
pengalaman hidup tinggi. Inova-
tor, peneliti, entrepeneur, 
bahkan sebagian orang pema-

saran cenderung memiliki skor 
tinggi pada ukuran keterbukaan 
i n i .  
Conscientiousness. Kehati-
hatian. Ini mengukur motivasi 
dan kehati-hatian pendekatan 
seseorang dalam menyelesaikan 
tugas. Disiplin, teratur, bekerja 
berdasar metode, dapat diandal-
kan, dan gigih adalah tanda-tanda 
bahwa orang tersebut memiliki 
kehati-hatian tinggi. Profesi di 
bidang keuangan mungkin penuh 
diisi oleh orang yang penuh ke-
hati-hatian. Mungkin Anda ber-
kata, “Bagaimana dengan skandal 
keuangan yang sering kita den-
gar?”, ingat bahwa dalam istilah 
psikologi, kehati-hatian tidak 
sama maknanya dengan etika. 
Anda dapat sangat berhati-hati 
dalam mengejar tujuan yang 
p a t u t  d i p e r t a n y a k a n . 
Extroversion. Ekstrover. Men-
gukur ketertarikan seseorang 
pada aktivitas dan orang lain. Jika 
Anda kenal seseorang yang selalu 
aktif, suka pesta, suka mendomi-
nasi pembicaraan, dan mencari 
petualangan, kemungkinan besar 
dia sangat ekstrover. Contoh 
klasik tipe ini adalah orang pen-
j u a l a n . 
 
 

Judul  : The DNA of Success (Hard Cover) 
Penulis  : Thommas L. Harrison 
Penerbit : Kaifa (Mizan Group) 
Harga  : Rp. 89.600,- 

Oleh : Muji Rohmad 



 

 

Volume II Nomor 8 

45 

Agreeableness. Penerimaan. 
Ukuran kemampuan dan ke-
mauan bekerja sama dengan 
orang lain dan menghindari kon-
frontasi. Seseorang yang men-
g o r b a n k a n  d i r i - s e n d i r i , 
cenderung tunduk pada otoritas, 
umumnya percaya orang lain, tak 
suka berdebat, mungkin adalah 
orang yang sangat mudah mene-
rima. Orang-orang yang bertugas 
di bidang administrasi tak dapat 
mengerjakan tugas mereka apa-
bila tingkat penerimaannya tidak 
t i n g g i . 
 
Neuroticism. Neurotisisme. 
Kadang disebut juga stabilitas 
emosional atau pengendalian 
emosional. Ini adalah ukuran 
pada kecenderungan keseluru-
han seseorang dalam merasakan 
emosi negatif yang kronis, 
seperti depresi, kegelisahan, dan 
rasa permusuhan. Umumnya pe-
simistis, mudah kecewa, dan 
pencemas menjadi ciri orang 
neurotis. Seniman adalah orang 
yang dicap stereotip memiliki 
tingkat neurotisme tinggi. 

Tak satupun dari sifat-sifat ini 
yang merupakan berkah murni. 
Bergantung pada sitiuasinya, tiap-
tiap sifat dapat membantu, me-
rugikan, atau sama sekali tidak 
ada sangkut pautnya. Bahkan ka-
takanlah jika Anda membaca 
deskripsi penerimaan dan men-
ganggapnya sebagai sifat terpuji, 
ternyata sifat ini dapat juga men-
imbulkan masalah. Secara ek-
strim, setiap sifat ini dapat men-
j a d i  m a s a l a h . 
 
Hal lain, cara Anda bertindak tak 

hanya dipengaruhi oleh satu sifat, 
tetapi oleh kombinasi sifat-sifat 
tersebut dan cara lingkungan 
Anda mempengaruhi munculnya 
kepribadian itu. Contohnya, 
tanpa tingkat penerimaan yang 
cukup, orang dengan tingkat ke-
hati-hatian yang tinggi mungkin 
akan terpaku pada sistem yang 
kaku dan menemui kesulitan 
dalam mengakomodasi kebutu-
h a n  o r a n g  l a i n . 
 
Interaksi antar sifat ini mirip 
dengan bagian-bagian penyusun 
kromosom yang diatur dalam 
“pasangan dasar”: A – T dan G – 
C. Dengan cara yang sama, ek-
spresi kombinasi sifat-sifat prbadi 
seper t inya  s anga t  kua t : 
 
Keterbukaan – Kehati-hatian: 
sebuah keseimbangan antara dua 
sifat ini memungkinkan Anda ter-
buka pada ide-ide baru sembari 
tetap disiplin dalam mengejar 
c i t a - c i t a . 
 
Ekstrover – Penerimaan: keseim-
bangan dua sifat ini memberikan 
energi yang menuntut cara ber-
pikir entrepreneurial, tetapi 
mengimbanginya dengan kemam-
puan untuk bekerja sama dengan 
o r a n g  l a i n . 
 
Kombinasi ini adalah Pasangan 
Kekuatan, karena pada setiap 
kombinasi pasangan, satu sifat 
membantu mengimbangi masalah 
potensial yang dapat ditimbulkan 
oleh sifat lain. Seperti pasangan 
dasar yang menjadi penyusun 
DNA kita, Pasangan Kekuatan ini 
adalah penyusun kesuksesan kita. 
 

Sifat yang memunculkan tantan-
gan terbesar bagi cara berpikir 
entrepreneur adalah neuro-
tisisme. Jika seorang pencemas, 
mungkin Anda mengalami kesuli-
tan dalam mengambil risiko. Jika 
mudah kecewa dan sukar pulih 
dari hantaman kehidupan, Anda 
akan lebih mendapatkan kesuli-
tan untuk tetap gigih dalam 
menghadapi tantangan. Dan 
orang yang mudah diliputi pan-
dangan atau emosi negatif, misal-
nya saat seorang pelanggan po-
tensial berkata, “Saya tidak ter-
tarik!” membuatnya lebih sulit 
untuk tetap fokus dan mencium 
peluang-peluang baru. Jika neu-
rotisme Anda tinggi, Anda 
sekarang mungkin berkata pada 
diri sendiri, “Ya, aku harus men-
yerah. Tak ada harapan.” 
 
Bagaimana sekarang? Bagaimana 
sendainya Anda merasa dari lima 
sifat besar tidak mendukung ke-
suksesan Anda? Apakah Anda 
harus menyerah? Tentu saja ti-
d a k ! 
 
Buku The DNA of Success karya 
Thomas L. Harrison layak Anda 
nikmati untuk menarik keberha-
silan Anda, tidak hanya di bidang 
entrepeneur tetapi di semua 
bidang yang sedang Anda geluti. 
Silakan dicoba!! 
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1. dalam hal pernah tidaknya melakukan audit investigative atau bantuan per hitungan kerugian keuan-
gan negara, sebanyak 12 responden mengaku pernah melakukan dan 9 lainnya belum pernah sama sekali.  

 

2. dalam hal pengetahuan atas adanya proses lebih lanjut setelah pelaksanaan audit investigative atau bantuan per-
hitungan kerugian keuangan negara, sebanyak 18 responden menyatakan mengetahuinya sedangkan 3 yang lain tidak 
mengetahui sama sekali. 

 

3. pengetahuan atas proses lebih lanjut setelah audit investigative diketahui dari teman yang sudah pernah melakukan 
audit investigative (dinyatakan oleh 5 orang) , 11 orang mengetahui melalui membaca pedoman audit investigative, 
sedangkan 2 orang lainnya mengetahui setelah mengikuti diklat investigative dan setelah melakukan audit investigati-
ve. 

 

4. terhadap pertanyaan tentang pengalaman dalam melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyi-
dik, sebanyak 6 responden mengaku pernah melakukannya sedangkan 15 responden belum pernah sama sekali 

 

5. sedangkan tehadap pertanyaan tentang pengalaman melakukan pemberian keterangan ahli di di persidan-
gan, sebanyak 4 responden menyatakan pernah melakukannya sedangkan 17 lainnya belum pernah sama sekali. 

 

6. dari 17  yang belum pernah melakukan pemberian keterangan ahli, tern-
yata  6 responden (35,29%) tertarik dan bersedia untuk memberikan 
keterangan, 4 responden (23,53%) tertarik namun belum bersedia dan 7 
orang ( 41,18%) tidak tertarik dan tidak bersedia. 

 

7. berkaitan dengan hasil jawaban pada point 6 diatas, 7 responden yang 
tidak tertarik beralasan bahwa mereka tidak berpengalaman (2 orang), 
kurang percaya diri  (2 orang) sedangkan 3 orang lainnya karena merasa masih ada pekerjaan lain yang menarik dan 
masih sangsi atas proses penegak hukum yang ada. 

 

 

PEMBERI KETERANGAN AHLI PERLU MEMPEROLEH INSENTIF KHUSUS  

Pernyataan diatas merupakan harapan para responden sesuai hasil survey atas ketertarikan dan minat PFA di Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberian keterangan ahli baik di penyidik maupun di persidangan yang dilak-
sanakan pada bulan Maret 2009. Survey dilakukan dengan jalan membagikan kuisioner kepada 30 orang PFA secara acak 
di semua bidang pengawasan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 30 kuisioner yang dibagikan, 

sebanyak 21 responden mengisi dan mengembalikannya.  
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Oleh : Wahyu Utomo 
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8. terhadap pertanyaan tentang pendapat responen tentang pemberian keterangan ahli, 6 responden (28,5%) 
menyatakan PKA merupakan pekerjaan yang spesifik dan 
membutuhkan pekerjaan khusus, 9 responden lainnya  
(42,86%) menyatakan bahwa PKA merupakan pekerjaan 
biasa saja dan sudah merupakan pekerjaan dari auditor, 
sedangkan 3 orang (14,28%) lainnya menyatakan sebagai 
pekerjaan yang luar biasa karena tidak semua orang mau 
melakukan pekerjaan tersebut, dan 3 (14,28%) respon-
den menyatakan sebagai pekerjaan yang membutuhkan 
kesiapan mental dan takut meringankan terdakwa 

 

 

9. harapan responden terhadap pemberi keteran-
gan ahli : 

 2 orang (9,52%) menganggap perlu memperoleh 
penghargaan khusus 

 10 orang (47,62%)berharap memperoleh intensif 
khusus 

 4 orang (19,05%) menyatakan tidak perlu diberi-
kan sesuatu karena sudah mendapat tambahan angka 
kredit 

 5 orang lainnya (23,81%) menyatakan perlu men-
dapat support atasan, perlu memperoleh pengamanan 
dan perlunya tambahan pembekalan ilmu/trik 

biasa saja

luar biasa

spesifik

lainnya

tanda 
penghargaa

n

insentif 
khusus

cukup 
angka 
kredit

lainnya

TEKA- TEKI 
Binatang yang paling dibenci anjing laut? >>     Kucing laut 

Kenapa ayam kalo berkokok matanya merem? >>      Karena udah hapal teksnya 

Telor apa yang sangar? >>     Telor asin, soalnya ada tatonya 

Telor puyuh takut ama sapa? >>  Ama telormu, abis punyamu bawa pistol seeh.. 

Kenapa anak babi kalo jalan nunduk?  >>  Karena malu punya ibu seekor babi 

Kenapa anak kelinci  kalo  jalan suka lompat-lompat?    

Soalnya dia seneng ibunya bukan babi 
Apa bedanya pemurung dengan pemulung? 
Pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pelnah melasa gembila 

Kenapa Afrika negaranya miskin?  >> Karena terlalu sibuk ngeriting rambut 

Siapakah presiden RI yang terseksi?  >> Pa ha Bibi 
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NURANI (Pengantar)  
OLEH : Syahruddin  

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-
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-
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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. 



 

 

Sekitar tahun 1996 saya pernah 
membaca Lentera Hati karya 
Quraish Shihab. Hanya satu bab 
yang bisa saya ingat sampai saat ini, 
yaitu tentang budak, pedagang dan 
orang yang arif. Ketiga jenis 
manusia ini digunakan oleh 
Quraish Shihab dalam 
menggambarkan hubungan seorang 
hamba dengan Sang Pencipta.  

Budak adalah seseorang yang tidak 
mempunyai kemerdekaan dan 
hanya melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu jika hanya 
ada perintah majikannya. Dalam 
hubungannya dengan Sang 
Pencipta, manusia tipe ini 
beribadah tanpa tau maksud dan 
tujuannya. Dia sekedar mengikuti 
perintah agar tidak mendapat 
hukuman seandainya dia 
membangkang.  

Lain lagi dengan tipe pedagang. 
Sebagaimana seorang pedagang, 
manusia tipe ini beribadah karena 
ada harapan atau imbalan yang dia 
inginkan. Kalau pedagan secara 
umum, dia akan mengharapkan 
untung yang banyak. Maka, seorang 
hamba bertipe pedagang, setiap 
beribadah, dia hanya memikirkan 
pahala apa yang akan ia dapat 
seandainya dia berbuat baik. 
Sebaliknya, dia akan menghindari 
sesuatu atau dosa agar tidak masuk 
neraka. Yang selalu menjadi dasar 
tindakannya adalah surga dan 
neraka. 

Tipe yang terakhir, orang yang arif. 
Ibadah baginya adalah perwujudan 
syukur atas nikmat yang telah 
diberikan oleh Sang Pencipta 

kepadanya. Baginya, ibadah adalah 
sebuah kenikmatan mencintai. Dan 
seluruhnya itu mendarahdaging dan 
tercermin dalam akhlaknya. 

Dalam posisinya sebagai PNS atau 
Pegawai Swasta sekalipun, tipe-tipe 
manusia seperti ini selalu ada, PNS 
tipe budak, pedagang dan orang 
yang arif. Menurut hirarki 
kebutuhan yang diperkenalkan oleh 
Abraham Maslow, kebutuhan akan 
fisik termasuk sandang, pangan, 
perumahan berada pada posisi 
yang kedua. Posisi tertinggi adalah 
kebutuhan manusia akan aktualisasi 
diri. Pada posisi ini, seseorang 
tidak melihat suatu pekerjaan 
berdasarkan imbalan materi apa 
yang ia terima. Dia tidak perduli 
berapa rupiah yang akan dihasilkan 
dari suatu pekerjaan karena kerja 
adalah perwujudan aktualisasi dan 
eksistensi dirinya. 

Nah, kalau dihubungkan dengan 
tipe orang yang arif sebagaimana 
yang telah dipaparkan Quraish 
Shihab, maka bekerja adalah 
perwujudan rasa syukur kepada 
Sang Pencipta. Makanya, manusia 
tipe ini akan melakukan pekerjaan 
sebagai kecintaan akan Tuhannya 
dan kecintaan akan pekerjaannya 
itu sendiri. Emha Ainun Najib, 
dalam sebuah monolognya di Delta 
FM, pernah menyatakan bahwa 
motivasi bekerja bagi orang seperti 
ini adalah kerja itu sendiri. Dia 
menggambarkannya dengan 
sesosok pemain opera. Tidak 
perduli berapa orang yang akan 
melihat pertunjukannya, walaupun 
hanya empat penonton, seorang 

pekerja opera sejati akan tetap 
tampil maksimal dengan 
menggunakan seluruh daya 
upayanya. Karena motivasi dari 
bekerja adalah bekerja itu sendiri. 
Baginya bekerja adalah wujud 
kecintaan akan profesi dan 
penghormatan atas fikiran yang 
telah dianugerahkan padanya. 

Sayangnya, kebanyakan dari PNS 
bertipe kedua, yaitu pedagang. 
Setiap aktivitasnya selalu dikaitkan 
dengan jabatan, kepangkatan, dan 
penghasilan. Tidak hanya 
dilingkungan pemerintahan daerah, 
semangat kerja para pegawai hanya 
bisa ditemukan saat ada tambahan 
penghasilan, meskipun tiap 
bulannya dia menerima gaji dan 
tunjangan. Tanpa imbalan materi 
sulit menemukan pegawai yang 
tetap bersemangat, apalah lagi 
mengharapkan kerelaan mereka 
untuk menyumbangkan tenaganya 
untuk bekerja. Reward dan 
Punishment menjadi issue yang 
krusial bagi pekerja tipe ini. 
Makanya, sulit mengharapkan 
kinerja tinggi dari para manusia 
tipe ini tanpa ada iming-iming 
materi. Lebih buruk lagi, meskipun 
sudah diberikan reward, kinerja 
mereka tidak berubah. Padahal 
sebenarnya membebaskan diri dari 
reward-reward yang bersifat 
material tersebut justru akan 
memerdekakan dirinya dari 
belenggu materialistik dan rutinitas 
yang selama ini telah mematikan 
kreativitasnya. Sebuah anomali...  

BUDAK, PEDAGANG DAN ORANG YANG ARIF  Oleh : Nur Ana S 


