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Paraikatte      
        
 
         
20    Oktober 2009                     Edisi No. 9 

          KAMI MASIH ADA! 
 
 

Salam Kreatif……….. 
 
Agak  lama  sudah kami  tidak  terbit. Terseok..namun  tetap berusaha untuk 
bertahan  hidup.  Lebih  dari  3  bulan  kami  absen  dari  hadapan  pembaca. 
Alasan klasik…sibuk hingga akhir bulan ramadhan. Dan kini, setelah Idul Fitri 
menjelang,  kami  mencoba  menawarkan  format  baru.  Kalau  edisi‐edisi 
sebelumnya, kami lebih mengandalkan pada sumbangan‐sumbangan tulisan 
yang masuk, maka mulai edisi ke 9 ini kami berusaha lebih proaktif.  
 
Kehadiran  kami  yang  telah  berusia  satu  tahun  atau  setelah  sembilan  kali 
penerbitan membuat kami untuk terus merefleksi diri dan berusaha untuk 
menjadi lebih baik. Sebagai sebuah bulletin yang progressive dan innovative 
kami  menghargai  setiap  ide‐ide  segar  yang  menambah  semarak  wajah 
Paraikatte.  Untuk  itu  kami  tak  pernah  lelah  mengharapkan  sumbangan 
tulisan dari pembaca.  
 
Kami pun menyempatkan diri untuk melakukan  survey kecil‐kecilan untuk 
mengetahui kedekatan Paraikatte dengan pembaca. Alhamdulillah, ternyata 
Paraikatte  bisa  diterima meskipun  kami  belum  bisa memenuhi  ketepatan 
waktu penerbitan dan belum bisa membagikannya  keseluruh warga BPKP 
karena keterbatasan pencetakan. Terima kasih untuk saran‐saran yang telah 
masuk  dan  dukungan  terhadap  keberadaan  Paraikatte  yang  tentu  saja 
menjadi  penyemangat  untuk  menghidupkan  bulletin  kita.  Hasil  lengkap 
survei dapat pembaca nikmati pada edisi ini. 
 
Dalam edisi  ini kami  juga menampilkan sebuah artikel yang mengantarkan 
rekan  kita  Toni  Triyulianto  mendapatkan  penghargaan  sebagai  pegawai 
teladan se‐BPKP. Selain itu, mulai edisi ini kami menambah rubrik baru yaitu 
dari  Kaper.  Rubrik  ini merupakan  sarana  untuk meningkatkan  efektivitas 
komunikasi dengan warga BPKP Sulsel.  
 
Selamat menikmati… 
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        BPKP  SULSEL  “TELAH  BERUBAH  BUNG….”
        
 

People change as time goes by…. 
Sebagaimana manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, sebuah organisasi pun harus dijaga agar ia 
tidak statis. Sayangnya, perubahan dalam suatu organisasi apalagi di sektor publik lebih sering tidak ter‐
manage  dengan  baik,  hingga  akhirnya  mematikan  kreativitas  individu‐individu  seiring  berjalannya 
waktu. 
 
BPKP Sulsel rupanya menyadari sepenuhnya akan  logika perubahan  ini. Tak heran, dua tahun terakhir 
adalah momen  yang menjadi  tonggak dasar perubahan menuju  sebuah organisasi  yang dinamis dan 
menghargai ide‐ide kreatif. Dimulai dengan penerapan finger print yang memaksa seluruh warga BPKP 
untuk lebih disiplin dan menghargai nilai kerja. Hasilnya terlihat jelas, kalau sebelumnya masih banyak 
pegawai yang sering terlambat maka hal itu sudah mulai berkurang. Suasana kantor pun terlihat lebih 
“meriah” dibanding sebelumnya.  
 
Tonggak kedua adalah pembangunan budaya kerja yang semakin hari menunjukkan geliat perubahan 
yang  tak  hanya  terlihat  secara  fisik,  namun  juga  non  fisik.  Tidak  percaya?  Lihatlah…begitu  anda 
memasuki lobby, dua banner siap menyambut. 5 sipa 1 sipo yang menjadi semboyan etnik BPKP Sulsel 
segera mengingatkan  akan  nilai‐nilai  yang menjadi  landasan  dalam  bersosialisasi.  BPKP  Sulsel Ways 
yang merupakan 12 aktivitas budaya kerja juga dapat ditemui.  
 
Tak  hanya  kedua  banner  di  lobby,  begitu  memasuki  bidang‐bidang  banner‐banner  lain  yang 
menggambarkan  sosok  ideal  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  seluruh  insan  BPKP  Sulsel,  diantaranya 
pribadi yang cinta  tanah air dan agamis dengan mudah bisa ditemui. Masih ada  lagi, dengan mudah 
anda pun akan menemukan pigura‐pigura yang berisi kata‐kata motivasi yang menggugah semangat.  
 
Perubahan  fisik  lainnya  adalah  kenyamanan  dalam  pekerjaan.  Perbaikan  AC  tidak  dapat  dipungkiri 
berpengaruh banyak terhadap kinerja pegawai karena merasa lebih nyaman berfikir dan bekerja hingga 
tanpa disadari waktu menunjukkan angka 5.00. Dan yang paling penting tentu saja kebersihan kantor, 
terutama toilet. 
 
Dari  sisi non  fisik, bisa dilihat dari kegiatan‐kegiatan budaya kerja  seperti bedah buku motivasi yang 
mendapat dukungan penuh dari Kabag TU dan Kaper. Kualitas bulletin yang anda baca saat  ini  tentu 
sangat  jauh  jika  dibandingkan  dengan  saat  pertama  kali  terbit.  Ini menunjukkan  bahwa  komitmen 
untuk tak hanya memperindah penampilan sebuah bulletin tapi juga simbol dukungan atas tumbuhnya 
ide‐ide kreatif sangatlah besar. 
 

Perubahan terus digulirkan…. 
PKS Revolution adalah bagian yang  sangat penting untuk merevitalisasi budaya kerja agar  tak hanya 
sekedar menjadi  kegiatan‐kegiatan  budaya  yang  jauh  dari  perbaikan  kinerja.  PKS  Revolution  adalah 
sebuah upaya dan  juga  komitmen untuk meningkatkan profesionalitas auditor BPKP  Sulsel agar  siap 
menghadapi  tuntutan  publik  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  maksimal  dengan  menjadi 
auditor yang profesional dan berintegritas.  
 
Tonggak‐tonggak perubahan yang telah dan terus ditancapkan adalah secercah harapan yang terlihat 
jelas bahwa esok adalah masa depan yang cerah….   
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INOVASI  PRODUK  :                          TONI  TRIYULIANTO 

“MENUJU  THE  NEW  BPKP…“  

I. LATAR  BELAKANG 
 

Tak Gendong… ke mana-mana  
Asyik dong ..mau dong… lagi dong… 
haaaaa…. 
Mendengar lagu Mbah Surip yang berjudul  “Tak 
Gendong”  membuat penulis tergelitik untuk 
merujuk kepada satu pilihan topik paper yang 
bertema “Inovasi Produk”.  Kenapa lagu mbah 
Surip yang  berjudul “Tak Gendong” mampu 
menyihir penulis menggerakkan jari jemari di 
keyboard laptop? … Tidak lain dan tidak bukan, 
Inovasi Produk adalah jawabannya.  
 
Rekaman Mbah Surip yang menggebrak dunia 
musik di Tanah Air lewat aliran Reggae ala Bob 
Marley mampu membuat popularitas Mbah Surip 
meroket. Padahal sebelumnya ia bukanlah siapa-
siapa, hanya seorang seniman jalanan. Dulu 
Mbah Surip pernah kerja di sebuah perusahaan 
pengeboran minyak. Merasa nasibnya kurang 
baik, Mbah Surip mencoba peruntungan dengan 
pergi ke Jakarta. Di Ibukota Jakarta, ia 
bergabung dengan beberapa komunitas seni di 
Bulungan, dan Taman Ismail Marzuki. Pada 
suatu waktu, nasib menentukan lain. Mbah Surip 
mendapat kesempatan untuk rekaman dan 
akhirnya meraih kesuksesan seperti sekarang.  
 
Menurut pendapat Penulis, Mbah Surip mampu 
membaca peluang pangsa pasar lagu- di 
Indonesia. Dengan lirik yang sangat sederhana, 
Mbah Surip berhasil menciptakan suatu produk 
musik dengan membuat sesuatu yang berbeda 
dari lagu-lagu yang sedang ‘booming’ di pasaran. 
Bagi penulis, Mbah Surip telah berhasil menjadi 
‘berbeda (different) dibandingkan pesaing-
pesaingnya yang lain. Kalau dapat dikatakan, 
bahwa Mbah Surip telah mampu menerapkan 
teknik differensiasi dengan sangat tepat, yaitu 

suatu teknik pemasaran dengan membuat 
sedemikian rupa suatu produk unggulan yang 
berbeda dengan produk sejenis dari pesaing 
yang ada di pasar.  
 
Produk yang dihasilkan oleh seorang Mbah 
Surip- lah yang menginspirasi penulis untuk 
menuangkan ide, melihat dan menganalisa 
sampai sejauh mana produk yang dihasilkan 
BPKP dapat dikenal dan diterima oleh 
masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan 
menganalisa hubungan antara  produk yang telah 
dihasilkan oleh BPKP dengan teori marketingnya 
Hermawan Kartajaya, Positioning, Differentiation 
and Branding, dalam bukunya yang berjudul 
“New Wave Marketing”. Pada bagian-bagian 
selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran 
secara sederhana mengenai kelemahan dan 
kekuatan dari produk-produk yang telah 
dihasilkan oleh BPKP. 

 
II. Positioning, Differentiation and 

Branding 
Hermawan Kartajaya (2008), dalam bukunya 
yang berjudul “New Wave Marketing : The World 
is Still Arround, The Market is Already Flat “ 
selalu menekankan pentingnya PDB (Positioning, 
Differentiation and Branding) sebagai jurus jitu 
strategi pemasaran. Dalam bukunya, Hermawan 
mengatakan bahwa marketing itu bukan sekedar 
marketing-mix atau yang dikenal juga sebagai 4P 
(product-price-place-promotion), tetapi yang 
utama adalah bagaimana suatu perusahaan bisa 
memposisikan dirinya di pasar yang kompetitif 
(positioning) dengan menciptakan suatu produk 

Mbah Surip mampu membaca peluang 
pangsa pasar lagu- di Indonesia. Dengan 
lirik yang sangat sederhana, Mbah Surip 
berhasil menciptakan suatu produk musik 
dengan membuat sesuatu yang berbeda 
dari lagu-lagu yang sedang ‘booming’ di 
pasaran.

PAPER TERBAIK  1  PFA  TELADAN BPKP 2009
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…….diperlukan suatu 
usaha yang luar biasa 
dari internal BPKP untuk 
lebih mensosialisasikan 
positioning-nya sebagai 
seorang Auditor Presiden 
kepada stakeholde

 
Kasus rencana BPKP mengaudit KPK misalnya, 
telah menuai banyak kritikan dan hujatan. Seperti 
kita ketahui, sebagai respon atas pernyataan 
Presiden tentang KPK, BPKP yang statusnya 

diposisikan sebagai 
Auditor Presiden langsung bersikap proaktif 
dengan merencanakan untuk mengaudit KPK. 
Namun ternyata, masyarakat umum menilai 
negative atas rencana tindakan tersebut. Padahal 
sebenarnya apabila kita menengok kembali 
positioning BPKP, adalah hal yang wajar dan 
biasa  jika BPKP mengaudit KPK. Sebagai 
seorang Auditor Presiden, BPKP memang sudah 
seharusnya bersifat aktif dalam merespon 
kebijakan Presiden.  Namun dikarenakan 
pemahaman stakeholder yang kurang atas 
positioning BPKP, membuat  BPKP banyak 
mendapatkan rintangan untuk lebih berkiprah di 
market pengawasan. 
 
Untuk itu diperlukan suatu usaha yang luar biasa 
dari internal BPKP untuk lebih mensosialisasikan 
positioning-nya sebagai seorang Auditor Presiden 
kepada stakeholder. Metode dan strategi 
marketing yang tepat merupakan hal yang  dapat 
menumbuhkan kredibilitas  BPKP dalam rangkat 
memperkuat dan memperjelas  ‘positioning’nya, 
sehingga produk BPKP akan lebih kuat 
eksistensinya dan mampu bersaing  dengan para 
kompetitor di bidang pengawasan. 
 
II.2 Differentiation 
 
Seiring dengan perkembangan dan tuntutan 
market competitive di bidang pengawasan, selain 
memiliki main product berupa Laporan Hasil Audit 
(LHA), BPKP juga meluncurkan beberapa Produk 
Inovasi yang berhubungan dengan bidang 
pengawasan, yaitu: 

 
1) Good Corporate Governance (GCG) 

Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG yaitu 
komitmen, aturan main, serta praktik 
penyelenggaraan bisnis secara sehat dan 
beretika. Dalam rangka pengembangan dan 
pengukuran penerapan GCG, BPKP telah 
melakukan kajian, pengembangan dan 

penerbitan modul-modul untuk meningkatkan 
kompetensi SDM 

BPKP 
dan 

menyebarkan kepedulian dan perlunya 
penerapan GCG. Untuk pengembangan 
penerapan GCG kedepan, BPKP terus 
melakukan kajian dan pengembangan. 
Beberapa issu yang saat ini sedang 
mengemuka sehubungan dengan UU tentang 
Perseroan Terbatas seperti Corporate Social 
Responsisbility (CSR).  
 

2) Manajemen Resiko 
BPKP sebagai Auditor Intern pemerintah 
yang proaktif dan terpercaya dalam 
mentransformasikan manajemen 
pemerintahan menuju pemerintahan yang 
baik dan bersih, telah mendorong penerapan 
manajemen risiko di BUMN/D dengan cara 
menciptakan produk unggulan BPKP di 
bidang manajemen risiko untuk perusahaan. 
Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 28 
BUMN/BUMD yang bekerja sama dengan 
BPKP dalam pelaksanaan manajemen resiko.  
 

3) Policy Evaluation 
Dalam kaitannya dengan policy evaluation, 
BPKP telah membentuk Policy Evaluation 
Task Force (PETF). BPKP melalui PETF telah 
membuka diri untuk melaksanakan kegiatan 
evaluasi program yang telah/sedang/akan 
dilaksanakan oleh intansi-instansi 
pemerintah. Jenis-jenis evaluasi yang dapat 
dilakukan dikelompokkan sesuai dengan 
fokus penilaian suatu program atau 
kebijakannya. 
 

4) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) 
BPKP telah berhasil menyusun suatu 
program aplikasi yang dapat digunakan oleh  
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pemda dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerahnya melalui Program Aplikasi 
Komputer SIMDA Versi 2.1. Program aplikasi 
Komputer SIMDA Ver 2.1 ini dimaksudkan 
untuk membantu pengelolaan keuangan 
daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai 
entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD 
(entitas akuntansi). Adanya program aplikasi 
ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih 
kepada pemda terutama dalam penyusunan 
APBD. 
 

5) Assesment Centre 
MAC-BPKP merupakan unit khusus di dalam 
organisasi BPKP yang menyediakan jasa di 
bidang pengembangan dan evaluasi 
personality (assessment center, team 
building, psikotest) pegawai. MAC-BPKP 
merupakan satu unit satuan tugas yang di 
tetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala BPKP Nomor 828/K/SU/2002 Tanggal 
13 Desember 2002. Penciptaan dan 
operasionalisasi MAC-BPKP merupakan 
salah satu implementasi strategi SDM, yang 
pada dasarnya ditujukan untuk membangun 
sistem yang obyektif, kredibel dan 
komprehensif dalam proses pengembangan, 
seleksi, promosi dan mutasi para pegawai 
yang berkinerja unggul. 
 

6) BEST (BPKP Enterprise System Technology) 
Untuk mencapai keberhasilan sebagai 
katalisator pembaruan manajemen 
pemerintahan, pengembangan sistem 
informasi BPKP diarahkan untuk membangun 
suatu sistem informasi yang terintegrasi yang 
dapat diakses langsung oleh pimpinan, yang 
selanjutnya disebut BPKP's Enterprise 
System dan disingkat BEST. 
 

7) Produk dari Tim Pengembangan Budaya 
Kerja BPKP Pusat 
Tim Pengembangan Budaya Kerja BPKP 
Pusat telah menghasilkan produk Budaya 
Kerja seperti Bimbingan Teknis 
Pengembangan Budaya Kerja, Pelatihan 
Mindshifting, Kegiatan Outbound, dan 
Pelatihan Pelayanan Prima.  
 

8) Produk – Produk lain dari Pusdiklatwas, 
Pusbin JFA dan Puslitbang. 

Berdasarkan produk-produk inovatif yang  telah 
dihasilkan oleh BPKP tersebut di atas, 
menunjukkan bahwa BPKP sebagai suatu 
organisasi sudah cukup berhasil menghasilkan 
produk-produk unggulan yang berkualitas yang 
mempunyai daya inovatif cukup tinggi. BPKP 
telah memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga 
dapat menghasilkan produk-produk  dengan 
tingkat differensiasi yang sangat baik dan dapat 
diterima oleh market/stakeholder.  Apabila kita 
melihat pesaing BPKP di pasar pengawasan 
(BPK, Itjen, Inspektorat, Konsultan Keuangan), 
maka dapat dikatakan hanya BPKP lah yang 
mempunyai sekian banyak produk inovatif dan 
variatif di bidang pengawasan yang sudah dapat 
dikatakan terdiferensiasi.  
 
Kotler (2006) mendefinisikan diferensiasi sebagai 
tindakan merancang satu set perbedaan yang 
berarti untuk memberikan penawaran 
perusahaan dari penawaran pesaing. Lebih lanjut 
Kotler mengatakan bahwa pembeda produk 
dengan diferensiasi yang tinggi adalah 
keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, 
keandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan 
rancangan. Sedangkan Hermawan Kertajaya 
(2008) menambahkan bahwa positioning harus 
didukung dengan diferensiasi yang solid, atau 
bisa dikatakan diferensiasi adalah terjemahan 
dari positioning. Jika positioning tidak didukung 
dengan diferensiasi, maka ini hanya akan 
menjadi janji kosong. 
Namun demikian, selain kekuatan diferensiasi 
produk yang dimiliki oleh BPKP, Penulis melihat 
BPKP mempunyai sedikit kelemahan yang cukup 
serius dalam hal penanganan dan  penjualan 
produknya ke market di bidang pengawasan. 
 
Seperti kita ketahui bahwa asal muasal produk 
BPKP semuanya didesain, disusun pedomannya, 
dan di sosialisasikan ke seluruh perwakilan BPKP 
oleh tim BPKP Pusat. Selanjutnya Perwakilan 
yang merupakan kepanjangan tangan dari Pusat 
bertugas untuk menjual produk tersebut kepada 
stakeholder BPKP yang ada di wilayah kerjanya 
masing-masing. Untuk main product BPKP yang 
berupa penugasan audit dapat dikatakan tidak 
memiliki permasalahan lagi, dikarenakan seluruh 
auditor BPKP mempunyai background pendidikan 
akuntansi yang sangat komprehensif. Namun 
tidak demikian halnya dengan penugasan yang 
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bersifat ‘Non Audit’, seperti SIMDA.  Produk Non 
Audit ini memerlukan keahlian dari seorang 
auditor yang lebih, artinya para auditor harus 
lebih memiliki pengetahuan tambahan selain 
akuntansi, misalnya saja pengetahuan mengenai 
program komputerisasi.  
 
Pengalaman penulis menjadi Pejabat Fungsional 
Auditor (PFA) pada perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan, yang salah satu tugasnya 
adalah “menjual” produk SIMDA, penulis 
merasakan bahwa ada semacam ketidaksiapan 
perwakilan dalam hal penyediaan tenaga penjual 
produk SIMDA  yang berkualitas seperti yang 
disyaratkan di dalam SOP SIMDA. Tenaga 
marketing SIMDA (auditor BPKP) yang 
berkualitas masih sangat terbatas di Perwakilan 
BPKP Sulawesi Selatan. Sedangkan permintaan 
market terhadap produk ini cukup tinggi, 
sehingga tenaga marketing SIMDA yang tersedia 
harus bekerja dengan sangat extra keras untuk 
memenuhi permintaan asistensi SIMDA baik dari 
segi kuantitas maupun kualitas.  
 
Untuk itu penulis berpendapat bahwa perlu 
dilakukan upaya yang lebih aktif dan ‘agresif’ oleh 
manajemen BPKP untuk mendidik tenaga 
‘marketing’-nya  dalam hal pemahaman dan 
penguasaan penggunaan produk, sehingga 
produk BPKP tersebut dapat diterima oleh 
market/stakeholder dengan lebih bermanfaat, 
berhasil guna dan berdaya guna serta ‘dicari’, 
oleh karena produk yang dihasilkan memiliki 
differensiasi yang unggul dari produk-produk 
lainnya dalam bidang pengawasan. 
 
II.3 Branding 
 
Branding atau merk merupakan faktor terakhir 
dari strategi pemasaran. Disini penulis berusaha 
mengkaitkan teori tentang Branding dengan 
kondisi riil branding BPKP.              Suryana 
(2006) mendefinisikan merk sebagai suatu 
kondisi dari perusahaan yang dapat dirasakan 
oleh pelanggannya atau merupakan asosiasi atas 
nilai yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. 
Sedangkan Hermawan Kartajaya (2008) 
menyebutkan bahwa branding harus diposisikan 
dengan jelas dalam benak pelanggan, agar brand 
identity-nya juga jelas. Positioning yang didukung 

oleh diferensiasi yang solid akan menghasilkan 
brand image yang kuat. 
 
Jika kita merujuk kepada definisi branding 
tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa 
sebagai suatu wholesale product di bidang 
pengawasan, BPKP belum memiliki branding 
sebagai institusi pengawasan yang handal yang 
melekat di market share (pelanggannya). 
Pengalaman penulis berinteraksi dengan 
masyarakat luas, ketika penulis memulai topik 
pembicaraan tentang audit, kata-kata yang 
teringat dan terlontar pertama kali dari pemikiran 
masyarakat adalah BPK ataupun KPK. Dan 
ketika mereka ditanyakan apa itu BPKP, mereka 
menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat 
(BPK-Pusat). Bahkan adapula yang mengira 
bahwa BPKP adalah semacam kantor yang 
melayani pengurusan BPKB Kendaraan. 
 
Penulis 
berpendapat 
bahwa 
kondisi ini 
disebabkan 
oleh image 
masyarakat 
yang belum  
terbangun 
atas 
Branding 
BPKP. Salah 
satunya 
disebabkan oleh kurangnya upaya pemasaran 
yang dilakukan oleh manajemen BPKP. Selain itu 
posisi BPKP juga cukup membingungkan 
masyarakat luas.  Di satu sisi, BPKP memiliki 
peranan sebagai Auditor Presiden yang 
membawa dampak bagi BPKP untuk bertindak 
sebagai seorang auditor (represive). Namun di 
sisi lain, BPKP juga harus bertindak sebagai 
assistant/ konsultan (preventive) di bidang 
manajemen melalui penugasan yang bersifat 
asistensi. Kebingungan atas peran ganda BPKP 
tersebut (Auditor dan Konsultan) menyebabkan 
terhambatnya penanaman ‘brand’ BPKP di 
lingkungan stakeholder.  
 
Penulis berpendapat, BPKP yang telah 
memposisikan dirinya sebagai Auditor Presiden 
dengan produk inovatif-nya yang terdiferensiasi, 

…..perlu dilakukan upaya 
yang lebih aktif dan ‘agresif’ 

oleh manajemen BPKP 
untuk mendidik tenaga 

‘marketing’-nya  dalam hal 
pemahaman dan 

penguasaan penggunaan 
produk…. 
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seharusnya bisa membentuk image masyarakat 
atas branding-nya. Sehingga apabila masyarakat 
luas mendengar kata-kata di bidang 
pengawasan, mereka langsung merefer ke 
BPKP. Seperti halnya ketika kita mendengar 
pasta gigi, pasti masyarakat secara umum 
langsung mengingat merek Pepsodent atau 
ketika mengingat mie instant langsung merefer ke 
Indomie.  
 
Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi 
dari seluruh elemen di BPKP baik dari pihak 
manajemen maupun pelaksana baik dari tingkat 
pusat maupun perwakilan untuk dapat 
menanamkan branding BPKP kepada 
masyarakat secara lebih kuat dan melekat. 
 

III. Kesimpulan 

Sudah saatnya bagi BPKP untuk melakukan 
akselerasi perubahan yang bersifat inovatif 
menuju ‘The New BPKP”. Perubahan inovatif 
tersebut ditujukan untuk dapat memenangkan 
pasar kompetitif di bidang pengawasan. 
Pengalaman BPKP di awal tahun 2000-an yang 
diombang-ambing dalam ketidakpastian status, 
menyebabkan pihak manajemen BPKP 
mengambil suatu langkah strategis untuk dapat 
menyelamatkan organisasi. Langkah strategis 
mendasar yang telah dilakukan oleh manajemen 
BPKP adalah dengan mereposisi fungsi BPKP  
sebagai Auditor Presiden. Reposisi tersebut 
dikuatkan dengan adanya PP No. 60 tahun 2008 
tentang SPIP, yang menegaskan peran dan 
fungsi BPKP. Namun demikian, reposisi BPKP 
tersebut belum sepenuhnya dipahami dan 
dimengerti oleh masyarakat luas. Hal tersebut 
menyebabkan BPKP masih mengalami hambatan 
dalam menjalankan fungsi dan peranannya. 
 
Produk inovatif yang telah banyak dihasilkan oleh 
BPKP, masih memerlukan strategi yang lebih 
matang dan terarah untuk dapat menjadikan 
produk-produk tersebut menjadi lebih 
terdifferensiasi dibandingkan dengan produk-
produk dari kompetitor lain dalam bidang 
pengawasan.  
 

Terakhir, proses penanaman image (branding) 
BPKP di masyarakat luas juga masih 
memerlukan perbaikan dan pembenahan melalui 
penguatan peran atas produk yang dihasilkan 
tersebut. Kebingungan masyarakat atas peran 
ganda BPKP (sebagai auditor dan konsultan) 
diharapkan dapat terjawab dengan penguatan 
image melalui proses ‘Branding’ tersebut, 
sehingga image/pencitraan BPKP sebagai leader 
dalam hal pengawasan pemerintah dapat 
terwujud. 
Dengan demikian, untuk dapat memenangkan 
persaingan kompetitif di market pengawasan dan 
menjaga eksistensinya, seluruh elemen di BPKP 
baik dari tingkat pusat maupun perwakilan harus 
secara proaktif dan komprehensif melakukan 
pembenahan dan perbaikan organisasi dalam 
rangka menciptakan ‘The New BPKP’ di bidang 
pengawasan dengan lebih jelas posisi 
(competitive positioning), inovatif perbedaan 
(innovative differentiation) dan kuatnya 
pencitraan (good branding).  
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EXAMINING THE IMPLEMENTATION OF REMUNERATION IN 
INDONESIAN PUBLIC SERVICE 
1ST PRIZE AIGRP ESSAY COMPETITION            NUR ANA SEJATI 

 
Introduction 

Indonesian  public  service  currently  faces  a  huge 
pressure  to  improve  their  performance.  The  public 
has lost their trust on public organisation in delivering 
good and services due to the poor performance. High 
cost services resulted from the bureaucracy as well as 
corruption  are  always  attributed  to  the  Indonesian 
public  services.  That  was  no  wonder  if  the  public 
demands  the government  to  reform  its bureaucracy. 
To  respond  the  demand  the  government  has 
introduced  remuneration.  The  scheme  has  been 
implemented  in  three  organisations;  the ministry  of 
finance, high court and the supreme audit board. The 
government  are  currently  examining  some 
government  agencies  proposals  for  remuneration  to 
get  approvals.  Remuneration  has  become  the 
government  agenda  to  improve  public  services.  It  is 
believed  that  improving  payment  system  will 
motivate public servants to perform well although the 
government  has  to  allot  higher  budget  for  human 
resources in public organisation. This paper will argue 
that the  idea of  introducing remuneration, which  link 
performance  and  pay,  in  Indonesia  has  some 
potential  problems.  To  some  extent  performance 
based pay  is effective  to motivate people. However, 
the  practice  of  remuneration  in  some  countries 
suggests  that  it  even  discourages  employees  to 
perform well  if  the  scheme  fails  to  link performance 
and  reward.  Rather  than  promoting  remuneration 
which  required  the  government  has  to  spend much 
budget on  it, giving recognition and  link performance 
with  career  development  seems  to  be  much  more 
sensible  to  improve public organisation performance 
in Indonesia.  
 

Theoretical underpinning PRP 
Proponents of merit pay or performance‐related pay 
(PRP) defend  that  linking performance with payment 
will  motivate  public  servants  to  perform  well.  The 
main reason for some governments adopt merit pay is 
that it will improve organisation performance through 
people. Poor payment system  is often blamed as the 

cause  poor  service  delivery  in  some  developing 
countries.  Traditional  pay  system  is  considered  to 

discourage  staff  to  improve  their  capacity  and 
perform  well.  The  absence  of  incentive  has  also 
weakened  staff’s  commitment  to  the  organisation 
mission.  Underpinned  by  the  assumption  of 
expectancy  theory, performance‐related pay  expects 
individual  employees  to  choose  to  perform  to  the 
level that maximises their best interest (Perry cited in 
O’  Donnel  1995).  Armstrong  and  Murlis  (Cited  in 
Baruch, Wheeler  and  Zhao  2004,  p.  247)  point  out 
that  the  advantages  of  the  PRP  schemes  is 
establishing  a  clear  relationship  between 
performance and pay  so  that  they provide  the most 
direct  form of  financial motivation available. The  link 
between individual and organisational goal is obvious. 
As  a  result,  satisfying  employees  is  expected  to 
contribute to improve organisation performance.  
 

Potential Problem 
Linking  performance  and  individual  rewards, 
however,  is difficult  in practice. Measuring  individual 
performance  in  public  organisation  is  more 
problematic  compared  to  that  of  in  private.  The 
difference  objective  between  individual  and 
organisation  interest  in  public  sector  are  the  main 
cause  of  the  difficulties.  In  private  sector  the 
productivity of individuals can be linked directly to the 
goal of business  to maximize profit.  In public  sector, 
on  the other hand,  it  is hard  to  find  the  indicator of 
individual  performance  due  to  the  difficulty  in 
quantifying  performance  (Goss  2000,  p.  83). 
Moreover  some  job  is  difficult  to  attribute  to 

Rather than promoting remuneration 
which required the government has to 
spend much budget on it, giving 
recognition and link performance with 
career development seems to be much 
more sensible to improve public 
organisation performance in Indonesia 
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individual  performance  as  they  are  conducted  by 
teamwork. As a result, the failure to link performance 
and reward pay may weaken teamwork cohesion. The 
achievement  of  organisation  goal  is  basically  the 
product  of  all members  of  the  organisations.  Every 
member  contributes  to  the  public  organisation’s 
performance.  The  problem  in  merit  pay  is  the 
difficulty  to  link  organisation  performance  to 
individual  performance.  Campbell,  Champbell  and 
Chia  (1998, p. 132) highlight  that  the problem of  the 
implementation  of  merit  pay  is  the  issue  of 
interrelated  performance  where  the  work  tasks  of 
two  or  more  individuals  are  tied  together.  Senat 
Standing  Committee  on  Finance  and  Public 
Administration (SSCFPA cited in Wood) point out that 
individual contributions are difficult to separate from 
those  of  a  team.  As  a  result,  it  is  difficult  to  assign 
performance  to  each  member  of  agency.  Although 
merit pay scheme offer distributive justice, inability to 
link  performance  and  pay will  undermine  teamwork 
and  increased  friction  between  those  eligible  for 
performance  bonuses  (O’Donnel).  In  some  cases, 
merit  pay  can make  employee  pursue  to  engage  in 
activities  that  directly  related  to  reward  attainment 
and neglect other important but less tangible aspects 
of the job (Campbell, Campbell & Chia 1998, p. 133). 
 
Moreover,  in  order  to  achieve  the  ultimate  goal  of 
merit  pay  some  pre‐condition  should  be  present.  
Recent  development  of  OECD  countries  shows  that 
public  service  reform  is not only  improving payment 
system,  but  also  applying  downsizing,  enhancing 
individual accountability, giving greater flexibility and 
freedom  (Shim  2001).  Pursuing  merit  pay  without 
meeting  the  pre‐condition  will  result  in 
ineffectiveness.  The  adoption  of  merit  pay  system 
requires some reform  in bureaucracy. The devolution 
of human and  financial  resources  is  the prerequisite 
as  the  system  require  flexibility  in  managing  the 
resource.  Devolved  human  and  financial  resources 
enable  public managers  to  have  freedom  to  reward 
their  employees  based  on  their  performance.  In 
contrast  centralised  human  resource  will  find  the 
system  hard  to  implement  as  employees  appraisal 
need adequate  feedback  in order  to achieve  fair pay 
system. To do so,  the government should allot more 
money  on  it.  It  might  be  true  that  before 
remuneration  scheme  proposal  approved  agencies 

should conduct job analysis, job grading and personal 
assessment to assure that employees received reward 
based on the work they contribute. However, without 
doing  downsizing,  remuneration  will  produce 
inefficiency  and  ineffectiveness  because  public 
servants  are  highly  paid  but  remain  having  low 
performance.  
 
Furthermore,  implementing  remuneration  in 
Indonesian public service seems to be an elusive idea. 
Some argues that remuneration is part of government 
political agenda. The decision to approve the ministry 
of  finance  to  implement  PRP  is  because  of  the 
minister’s interests. This is because the minister is the 
decision maker  in  approving  government’s  agencies 
budget. Up to now, the public still doubt whether the 
implementation of PRP has improve the performance 
of  the ministry  of  finance,  the  supreme  audit  board 
and  the  high  court.  Moreover,  the  impact  of 
remuneration  which  has  been  introduced  is  still 
questionable.  The  underlying  argument  for  the 
implementation of remuneration scheme in Indonesia 
is that it can motivate public servants to perform well 
and  to  reduce corruption.  Inability of  the ministry of 
finance to achieve tax collection  in 2007 year budget 
shows  that  the  impact  of  the  new  payment  system 
remains  unclear  (…). Moreover,  the  fact  that  some 
Customs  employees  catch  in  the  act  receiving  bribe 
last  year  indicates  that  improving  payment  system 
fails  to  reduce  corruption  (…).  This  is  because 
remuneration  is  always  associated  with  increasing 
public  servant  income  significantly.  Most  public 
servants  hopes  that  remuneration  will  be 
implemented  in  their  agencies  as  they  think  that 
remuneration will boost their salary. They rarely think 
that  remuneration  has  some  consequences  in 
improving their performance.   
 
With  regard  to  the  budget  allocation,  implementing 
PRP  in  Indonesia  will  stimulate  budget  deficit.  The 
implementation in the three agencies has encouraged 
other  agencies  to  demand  the  implementation  of 
remuneration  scheme.  If  all  government  agencies  at 
central and  local government demand remuneration, 
public service is in danger. Currently, the biggest item 
in  government  expenditure  is  for  public  servant 
salary. At  local government  level,  the amount of  the 
budget  for  salary  is much higher  than  for  the public 
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realm.  The  adoption  of merit  pay  in  Indonesia may 
deteriorate  public  service.  The  ability  of  the 
government to provide excellent public goods may be 
even worse due to the lack of budget allocation.  
 
Moreover, evidence suggests that pay is not the main 
motivator  for  public  servants  improve  their 
productivity. It might be true that wage matter in the 
private  sector.  The  competitiveness  among 
companies  has  encouraged  employers  to  achieve 
efficiency  by  improving  employees’  productivity. 
Moreover, the flexibility in the workplace has increase 
employees turnover so that companies have to retain 
high performing people by adopting merit pay. Goss 
(2001)  argues  that  the  different  objective  of  private 
and  public  sector  has made  the  implementation  of 
merit  pay  fail  in  public  organisation. Merit  pay may 
even  demotivate  employees  when  they  receive 
merely  a  'satisfactory'  rather  than  an  'outstanding' 
rating  (Milkovich  and  Wignor  cited  in  O’Donnel). 
Jurkewitz (cited in Baruch, Wheeler and Zhao 2004, p. 
159)  elucidates  that  financial  incentives  rarely  come 
first amongst sources of motivation,  in public sector. 
Moreover, he elaborates that managers  in the public 
sector first expect to make a contribution to decision‐
making, a stable future, the possibility of a leadership 
role,  to  use  their  skills  and  to  learn  something.  In 
conjunction  with  Jurkewitz,  Gaertner  (cited  in 
O’Donnel) founds that officials put pay at the  last  list 
of  among  other  factors  motivating  people.  Foster, 
Parston,  and  Smith’s  study  at  eight  public 
organisations  and  two  private  organisations  in  the 
U.K.  also  support  the  argument  that payment  is not 
the main factor motivating public servants to perform 
well  (2007). They  reveal  that proper  recognition and 
delegation as well as effective communication are the 
crucial  determinant  in  bringing  became  high 
performing organisation. Emery  (2004) also  supports 
that non‐monetary form of remuneration, such as the 
organisation  of  working  hours,  improvement  in 
equipment and work  resource and  the development 
of skills are highly valued by civil servants.  
 

Proposed Solution 
Regarding  the  complex  bearing  remuneration  the 
government  should  delay  the  implementation  of 
remuneration.  Improving  public  service  salary  may 
not  be  a  major  problem  for  developed  countries 

which  have  stable  politic  and  economy.  However, 
implementing  remuneration  in  developing  countries 
seems  to  be  an  elusive  idea.  Besides  the  result  is 
unclear,  the  budget  constraints  are  the  main 
argument to consider in adopting this idea. The more 
budget  allocate  for  human  resources  will  inevitably 
endanger public service delivery. This  is because  less 
investment  set  aside  for  increasing  the  economic 
activities.  In  addition, working  as  public  servants  in 
Indonesia is a competitive job. Compared to the salary 
rate  at private  sector, public  servants  receive better 
payment.  Hence,  even  without  remuneration  many 
people  intends  to work  in  public  sector  besides  the 
job security offered.  
 
Therefore,  improving  service  delivery  does  not 
necessarily  oblige  the  government  to  spend  much 
money  on  salary.  Giving  formal  and  informal 
recognition and praise out‐performed public servants 
is  less  costly  and much more  effective  to motivate 
them.  Study  on  the  high  performing  organisation 
suggests that recognition is the first factor motivating 
managers  in  public  organisation  to  work  (Foster, 
Parston,  and  Smith  2007).  Goss  (  2001,  p.  85)  also 
finds  that  public  recognition  of  well  task  fulfilment 
and successfully achieving organisation’s objectives  is 
one thing that cost nothing can improve performance 
of  the  individual  and  the  division  or  department  in 
public  service.  However,  less  public  organisation  to 
use  recognition  to  award  those  who  contribute  in 
meeting organisation performance in Indonesia.  
 
The practice of giving public  recognition can be seen 
in  what  currently  Finance  and  Development 
Supervisory  Board  implements1.  Following  the 
Ministry  of Manpower  Decision  number  25/2002  to 
build organisation  culture,  the board has  introduced 
public  recognition by selecting  the best performance 
employees  in  every  regional  office.  Those  who  are 
selected will not only receive certificate in an augural 
event but  also  clear  career development.  The board 
has shown the commitment to praise well‐performed 
employees by awarding promotion to the upper level 
position.  The  implementation  of  giving  public 
recognition  and  linking  it  with  career  development 

                                                 
1 My experience as public servants in Finance and 
Development Supervisory  Board 
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since two years ago has arouse employees hope that 
being well‐performed employees will generate  some 
benefits.  
 

Conclusion 
To sum up, remuneration as part of PRP theoretically 
enables  to  boost  employees’  motivation  to  work. 
Nevertheless, it is difficult to link individual job and its 
outcome.  Inability  to  implement  fair and  transparent 
PRP may even discourage public servants  to perform 

well.  Furthermore,  boosting  salary  when  there  was 
budget constrain may harm service delivery. Evidence 
suggests that money is not the main factor motivating 
people  work  in  public  organisation.  Besides  job 
security, the main factor encourage public servants to 
perform  well  is  recognition,  delegation  and 
motivation.  Hence,  committing  to  give  recognition 
and  awarding  clear  career  development  is  more 
effective and less costly than linking performance and 
pay  which  is  susceptible  to  fail.
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tersebut. Dengan kata lain, kegiatan budaya 
kerja harus diarahkan pada bagaimana 
membangun image dan membentuk identitas 
auditor BPKP sebagai auditor yang responsive, 
interaktif dan berintegritas bukan pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan yang jauh dari pencapaian 
visi organisasi.  
 
Caranya??? Kembali kepada 
fitrah…Maksudnya, kegiatan budaya kerja harus 
menyatu pada core business BPKP itu sendiri. 
Dengan demikian, kegiatan peningkatkan 
kualitas hasil audit, pelayanan asistensi kepada 
pemda yang maksimal dan lain sebagainya 
harus ditingkatkan karena ia bagian terpenting 
dari kegiatan budaya kerja. Esensi budaya kerja 
adalah kerja itu sendiri. Yaitu, bagaimana 
memberikan nilai tambah pada kerja yang 
dihasilkan sehingga ia menjadi sesuatu yang 
bisa memperkuat image, positioning dan 
branding organisasi. Sedangkan kegiatan-
kegiatan yang bersifat ‘budaya’ hanyalah 
sekedar intermezo yang dampaknya terhadap 
kinerja organisasi sangatlah kecil.  
 
 
  

DARI BENTANGAN LANGIT 

 

Dari bentangan langit yang semu  

Ia, kemarau itu, datang kepadamu  

Tumbuh perlahan. Berhembus amat 

panjang  

Menyapu lautan. Mengekal tanah 

berbongkahan  

menyapu hutan !  

Mengekal tanah berbongkahan !  

datang kepadamu, Ia, kemarau itu  

dari Tuhan, yang senantia diam  

dari tangan-Nya. Dari Tangan yang 
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PENDIDIKAN GRATIS DALAM KERANGKA 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 
Nur Ana Sejati, Ak., MPA 

 
Sejak diterapkannya pemilihan kepala daerah 
langsung (Pilkada) di negeri ini, program 
pendidikan gratis menjadi sangat populer. Isu 
ini menjadi ”dagangan” paling laris yang 
dijajakan oleh para calon kepala daerah. 
Masyarakat pun nampaknya menjadikan janji ini 
sebagai salah satu pertimbangan dalam 
menentukan kepala daerahnya. Syahrul Yasin 
Limpo pun mengusung isu ini untuk mendulang 
suara masyarakat. Makanya, setelah dilantik 
sebagai Gubernur, agenda pertama yang 
menjadi pekerjaan rumahnya adalah 
bagaimana menerapkan pendidikan gratis di 

seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Gayung pun 
bersambut. Hampir seluruh calon kepala 
daerah kabupaten/kota di Sulsel pun 
mengikutinya. Termasuk Walikota Makassar 
yang baru beberapa minggu ini dilantik. 
 
Selama ini, program pendidikan gratis lebih 
sering dipandang sebagai salah satu 
perwujudan pemberian pelayanan dasar 
kepada masyarakat, sebagaimana halnya 
pelayanan kesehatan. Memang, sebagai salah 
satu hak dasar, pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang 
dapat menjangkau seluruh masyarakat. 

Apalagi, selama ini tingginya biaya pendidikan 
diakui turut memarginalkan sebagian besar 
masyarakat dari dunia pendidikan. Tulisan 
berikut akan mencoba mengupas bahwa 
pendidikan gratis tidak hanya bisa dipandang 
sebagai salah satu pelayanan dasar kepada 
masyarakat, namun ia pun merupakan salah 
satu modal dalam pembangunan ekonomi 
suatu daerah.  
 
Produk Pelayanan Dasar  
Perbedaan pemaknaan akan suatu program 
pemerintah tentu saja akan mempengaruhi 
hasil dari program itu sendiri. Memaknai 
pendidikan gratis sebagai suatu wujud 
pelayanan dasar kepada masyarakat tentu 
akan berbeda dengan memaknai pendidikan 
sebagai salah satu faktor yang mempunyai 
pengaruh besar terhadap perekonomian 
daerah. Hal yang lebih buruk adalah 
menjadikan program pendidikan gratis sebagai 
tujuan akhir. Artinya, keberhasilan pemerintah 
menggratiskan biaya pendidikan bagi 
masyarakat sudah dianggap sebagai 
keberhasilan kepala daerah dalam bidang 
pendidikan. Dengan kata lain, kepala daerah 
sudah dianggap berhasil memenuhi janji 
kampanye. 
 
Memang, penerapan pendidikan gratis bisa 
menekan angka drop-out sekaligus 
meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah serta 
memperpanjang angka rata-rata lama sekolah. 
Namun demikian, membaiknya indikator-
indikator pendidikan ini tidak serta merta 
memperbaiki kinerja bidang pendidikan. Apalagi 
untuk membangun sumberdaya manusia yang 
bisa menambah akumulasi modal manusia atau 
human capital sebagai salah satu faktor dalam 
pembangunan ekonomi daerah.   
 
 
Determinan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Di sisi lain, memandang program pendidikan 
gratis sebagai salah satu modal dalam 

......pendidikan gratis tidak 
hanya bisa dipandang sebagai 
salah satu pelayanan dasar 
kepada masyarakat, namun ia 
pun merupakan salah satu 
modal dalam pembangunan 
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Sumber daya 
seperti ini akan 
mampu 
menciptakan 
produk-produk 
baru, perubahan-
perubahan proses 
produksi atau 
teknologi yang 
dapat 
meningkatkan 
efisiensi sekaligus 
menembus pasar-
pasar yang baru ..... 

 

 
Inisiasi program pendidikan gratis layak untuk 
mendapatkan penghargaan. Setidaknya hal ini 
menunjukkan komitmen kepala daerah terhadap 
pengakuan hak dasar masyarakat. Namun, 
mengintegrasikan program pendidikan ke dalam suatu 
sistem perekonomian tidak hanya memberikan manfaat 
yang besar buat masyarakat tapi juga untuk daerah, 
lebih khusus bagi pemerintah daerah.  
 
Sebagaimana investasi keuangan, investasi dalam 
modal manusia pun akan memberikan tingkat 
pengembalian berupa pertumbuhan ekonomi melalui 
sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sumber 
daya seperti ini akan mampu menciptakan produk-
produk baru, perubahan-perubahan proses produksi 
atau teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi 
sekaligus menembus pasar-pasar yang baru yang pada 
akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan 
produk domestik regional bruto (PDRB). 
 
Memandang pendidikan dalam kerangka pembangunan 
ekonomi daerah merupakan bagian dari program jangka 
panjang yang tidak bisa ditempuh dalam satu periode 
kepemimpinan kepala daerah. Dengan kata lain, 
dampak dari investasi kepala daerah dengan 
mengalokasikan sumber daya pada dunia pendidikan 
tidak bisa dilihat dalam waktu lima tahun selama masa 
kepemimpinannya. Ia membutuhkan suatu perencanaan 
jangka panjang yang sebenarnya dalam kerangka 
pembangunan daerah sudah tercakup dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD). Untuk itu, agar pemerintah daerah dapat 
mengambil manfaat dari sumber daya manusia (SDM) 
yang dimiliki, mau tidak mau program-program 
pendidikan harus diarahkan kepada investasi pada 
modal manusia yang dapat menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi melalui inovasi dan kreatifitas SDM daerah. 
 
  

The key to successful leadership today is influence, not 
authority 

Kenneth Blanchard 
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OTONOMI AWARD  
MENDORONG KOMPETISI DALAM PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 
 

Oleh : Damargo Hadiono, Ak. ME 
 

Salah satu tuntutan reformasi yang 
digulirkan pada tahun 1998 adalah perubahan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 
dilakukan melalui pelimpahan 
sebagian kewenangan pusat 
kepada Pemerintah Daerah 
sehingga daerah diberikan 
kewenangan yang lebih luas 
untuk menyelenggarakan 
pemerintahan.   
      Setelah selama masa 
Orde Baru penyelenggaraan 
pemerintahan dilaksanakan 
secara sentralistik, era 
desentralisasi dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia kemudian dimulai, 
ditandai dengan lahirnya UU 
Pemerintahan Daerah tahun 
1999 yang kemudian diubah 
dengan UU No 32 Tahun 
2004. Seluruh urusan 
pemerintahan kecuali untuk 
untuk politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 
fiskal nasional, serta agama kemudian 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan 
otonomi, daerah diberi kewenangan lebih luas 
untuk menentukan sendiri pengelolaan sumber 
daya yang dimiliki guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyatnya, menyediakan 
pelayanan umum yang baik dan 
mengembangkan daya saing daerah. 

Pelimpahan wewenang kepada daerah 
diikuti juga dengan pelimpahan pembiayaannya 
melalui transfer 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 beredar di 
daerah sebenarnya tidak hanya bersumber dari 
Dana Perimbangan. Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Pembantuan meski 
kewenangannya masih di 
pegang oleh Departemen 
dan LPND terkait yang 
pelaksanaan kegiatannya 
ada di daerah semakin 
menambah uang pusat 
beredar di daerah. 
Sehingga berdasarkan 
data, jumlah dana pusat 
yang beredar di daerah ke 
daerah mencapai sekitar 
65 % dari jumlah 
pengeluaran APBN.  

Dengan dasar 
kewenangan yang dimiliki 
dan sumber daya yang 
dikuasai yang semakin 
besar, seyogianya cita-cita 
tujuan otonomi dapat 
tercapai. Paling tidak 

setiap daerah harus menunjukkan keadaan 
yang lebih maju dibanding sebelum adanya 
otonomi.  

Oleh karena itu untuk memastikan 
Otonomi Daerah telah berjalan sesuai dengan 
tujuannya maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk 
melihat keberhasilan pelaksanaan otonomi, 
salah satu media di Sulawesi Selatan 
berinisiatif memberikan award kepada 
Pemerintahan Daerah yang dianggap berhasil 
melaksanakan otonomi daerah.  

Gaung pemberian Otonomi Award ini 
sangat terasa karena media tersebut dalam 
beberapa edisi selalu mengekspose rangkaian 
kegiatan pelaksanaan kegiataan penilaiaan. 
Apalagi direncanakan yang akan menyerahkan 
award adalah orang nomor dua di Indonesia, 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Bulan Mei ini.   

…..untuk memastikan Otonomi 
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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. 
Daerah yang pada awalnya dengan  kondisi 
tertinggal meskipun memiliki peningkatan 
kinerja yang lebih baik dari daerah lain bisa jadi 
belum dapat mengejar daerah lain yang dari 
dahulu sudah jauh lebih maju. Ibarat berlomba 
lari, demi keadilan pelari start pada posisi yang 
sama di belakang garis sehingga pemenang 
ditentukan dari kecepatan larinya. Demikian 
pula untuk keadilan ukuran  peningkatan kinerja 
akan lebih baik dibanding sekedar posisi 
capaiannya.  

 
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 mememotivasi penyelenggara 
pemerintahan untuk mengedepankan 
kepentingan pelayanan masyarakat sehingga 
akhirnya masyarakat akan merasakan adanya 
peningkatkan kesejahteraan rakyat, penyediaan 
pelayanan umum yang baik dan 
berkembangnya daya saing daerah yang lebih 
cepat.

  
      

Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila 
kita tidak dapat bekerja dengan 
kecintaan, tapi hanya dengan 
kebencian, lebih baik tinggalkan 
pekerjaan itu. Lalu, duduklah di 
gerbang rumah ibadat dan terimalah 
derma dari mereka yang bekerja 
dengan penuh suka cita. 
(Kahlil Gibran) 
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POLA YANG JELAS UNTUK ROTASI PEGAWAI Damargo Hadiono, Ak.ME 
 

I 
Issu  rotasi  fungsional  antar  bidang  di 

Perwakilan  BPKP  Sulsel  santer  terdengar  akan 
dilakukan  dalam  waktu  tidak  lama  lagi.  Kali  ini 
merupakan  lanjutan    rotasi    yang  telah  dilakukan 
sebelumnya  yang  hanya  mengenai  fungsional 
Pengendali  Teknis.  Konon,  rotasi  sudah 
direncanakan  dan  dirapatkan  sehingga    rotasi 
mungkin saja sudah ditetapkan pada saat tulisan ini 
dimuat.    Akan  tetapi,  isu  tersebut  bisa  jadi  hanya 
sekedar  isu belaka,  tidak  terealisasi, namanya  juga 
issu.   

Isu  rotasi  seperti  juga 
mutasi  pegawai  merupakan  issu 
yang  sangat  hangat  dibahas. 
Bahkan, pembicaraan  tentang hal 
ini  kadang  sama  serunya  dengan 
pembahasan  issu  politik. 
Tanggapan  terhadap  isu  ini 
berbeda  antar  pegawai.  Bagi 
beberapa  pegawai,  hal  ini 
memancing  untuk  mencari  tahu 
apakah dirinya terkena rotasi atau 
tidak  serta  mencari  tahu  akan 
ditempatkan  di  bidang  mana. 
Akan  tetapi  pegawai  lain 
menanggapi  dengan  cara  yang 
berbeda  bersikap  masa  bodoh 
terkena  rotasi atau  tidak ataupun 
akan ditempatkan di bidang mana 
saja.   

Perputaran  pegawai 
fungsional  terakhir  kali  dilakukan  lebih  dari  1,5 
tahun  yang  lalu,  sebelum  saya  kembali  berada  di 
Perwakilan  BPKP  Tahun  Sulsel  bulan  Mei  2008. 
Berdasarkan  rotasi  sebelumnya,  fungsional  yang 
berada di bidang‐bidang saat ini tidak jauh berbeda 
dengan  pada  saat  saya  meninggalkan  Makasar,  
akhir tahun 2005. Banyak pegawai yang masih tetap 
di bidangnya tidak mengalami perputaran meskipun 
sudah lama berada di bidang tersebut.  

Pengelolaan  sumberdaya  manusia  dimulai 
dari  perekruitan,  pembinaan  pegawai  selama 
bekerja  hingga  mengantarkan  pegawai  siap 
menghadapi  pensiunnya.  Setelah  mendapatkan 

bibit  pegawai  yang  baik,  pegawai  harus  diasah 
kemampuannya  sehingga  bobotnya  memadai. 
Pengembangan  kemampuan    pegawai  bermanfaat 
bukan  saja  bagi  individu  tersebut  tetapi  juga  bagi 
organisasi.   

Komitmen  untuk  meningkatkan  kompetensi 
harus disadari dimiliki oleh  instansi dan  juga setiap 
pegawai.  Lingkungan  Pengendalian  yang  kuat 
sebagai fondasi SPIP dibangun oleh seluruh pegawai 
baik  pimpinan  dan  pegawai  yang  berkomitmen, 
berintegritas  dan  berkualitas.  Perputaran  pegawai 
dari satu bidang ke bidang lain harus dimaknai agar 

supaya  pegawai  memiliki 
pengetahuan  dan  keahlian 
sehingga  kompetensinya 
meningkat.   

Dengan  rotasi,  pegawai 
akan  mempunyai  pengetahuan 
dan  pengalaman  beragam  tidak 
hanya di  satu bidang  saja.   Selain 
itu  perputaran  pegawai 
merupakan  sarana  untuk 
mempraktikan  ilmu  yang  telah 
didapat.  Alangkah  sayangnya  jika 
teori‐teori  audit  keuangan  yang 
dimiliki  tidak  pernah  diterapkan 
untuk  mengaudit  Laporan 
Keuangan  seperti  PDAM  ataupun 
BUMN  ataupun  BUMD. 
Pengetahuan  Akuntansi 
Pemerintahan  yang  telah  didapat 
selama  pendidikan  akhirnya 

ketinggalan  karena  tidak mengikuti  perkembangan 
akuntansi  pemerintahan  yang  saat  ini  sering 
mengalami  perubahan.  Ataupun  pengetahuan 
investigasi  yang  diperoleh  melalui  PKS  akan 
membeku  tidak  dipraktikan.  Rotasi  juga 
memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk 
mengikuti   perkembangan pengetahuan yang  tidak 
didapat  pada  saat  mengikuti  pendidikan  seperti 
penerapan Good Corporate Governance.   

Seorang  pegawai  dengan  pengalaman 
beragam  akan  memiliki  nilai  lebih  dibanding 
pegawai lainnya ataupun dibanding internal auditor 
ditempat lain. Internal auditor di Bawasda misalnya 
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MAKNA INTEGRITAS 

 
Abdul Samid Monri 

 
Kata  integritas  sering  kita  baca  atau  dengarkan  di 
berbagai  literatur  atau  pemberitaan  mass  media, 
bahkan  nilai  luhur  kedua  BPKP  adalah  integritas. 
Namun  apa  sebenarnya makna  integritas  itu.   Dalam 
buku  saku BPKP  Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan 
disebutkan  bahwa  integritas  adalah  loyalitas  dan 
bertanggung  jawab  dalam  setiap 
tindakannya  di  dalam  organisasi.  
Menurut  salah  seorang  pakar 
bahwa,  Integritas  (sense  of 
integrity) berasal dari kata integer 
yang  bermakna  satu.  Nilai  
integritas  diartikan  sebagai  sikap 
mental  yang  menjujung  tinggi 
kesatuan,  keutuhan  (wholeness) 
atau  kebersamaan  yang  erat 
terpadu.  Interitas  juga  berarti 
kesatuan  antara  pikiran  – 
perkataan  –  perbuatan.  Jadi, 
seseorang  dikatakan  memiliki 
integritas  apabila  ia  selalu 
bersikap  mengedepankan 
keutuhan  dan  persatuan  di 
lingkungannya,  dengan 
membuktikan  diri  mangatakan 
apa  yang  dipikirkan  serta 
melakukan  apa  yang  telah 
dikatakannya.  Istilahnya,  “satu 
kata  dengan  perbuatan”  tidak 
cukup  mewakili  arti  integritas 
karena  orang  dapat  melakukan 
persis  seperti  yang  ia  katakan 
namun  dengan  membawa  pikiran  atau  maksud 
berbeda, hidden agenda. 

Selanjutnya sang pakar tersebut mengemukakan 
dalam  integritas  setidaknya  tercakup  6  (enam)  nilai, 
yaitu  nilai  komitmen,  nilai  kejujuran,  nilai 
kebersamaan,  nilai  kepedulian,  nilai  etika  dan  nilai 
kesetiaan. 
1 Komitmen 

Kata  komitmen  yang  diterjemahkan  dari  bahasa 
Inggris  commitment,  mengandung  pengertian 
tekad,  janji,  niat,  semangat  yang  tinggi  untuk 

menyukseskan  apa  yang  telah  menjadi 
kesepakatan,  atau  sesuatu  yang  telah  ditetapkan 
bersama.  Memberikan  komitmen  berarti 
mengikatkan diri pada sesuatu dan berupaya keras 
untuk  memenuhinya.  Jelas  bahwa  di  dalam 
komitmen  tercakup  nilai  yang  tinggi  terhadap 

kesatuan,  keutuhan,  dan 
keberhasilan kelompok. 

Untuk mengetahui  besarnya 
komitmen  seseorang,  periksalah 
dengan  sungguh‐sungguh 
seberapa  tinggi  ia  menempatkan 
hal  yang  menjadi  komitmennya 
itu dalam hal : 
Skala Prioritas. Seseorang disebut 
benar‐benar  berkomitmen  bila  ia 
meletakannya  sebagai  prioritas 
utama  dalam  sikap  dan 
tindakannya. 
Dukungan  sumber  daya.  Tinggi 
rendahnya  sebuah  komitmen 
dapat  diukur  pula  dari  seberapa 
besar  yang  bersangkutan 
memberikan  dukungan  dengan 
menyediakan  sumber  daya  yang 
dikuasainya  demi  keberhasilan 
tujuan  yang  telah ditetapkan dan 
disepakati bersama. Sumber daya 
yang  dimaksud  dapat  berupa 
sumber  dana,  namun  yang  lebih 
utama  adalah  pikiran,  waktu, 
tenaga,  dan  jangan  lupa  satu  hal 

penting, yaitu “hati!”. 
Konsistensi.  Orang  tersebut  konsisten  dalam 
menghadapi  hambatan  yang  ada.  Seberapa  besar 
upaya  dan  seberapa  ngotot  yang  bersangkutan 
menghadapi  tantangan,  tekanan,  halangan  dan 
hambatan  yang menghadang, menentukan  tinggi 
rendahnya komitmennya. 
Kreativitas.  Seberapa  kreatif  yang  bersangkutan 
mencari  jalan  keluar  yang  berbeda  dari  biasanya, 
serta  jeli  mengembangkannya  dalam 

seseorang dikatakan 

memiliki integritas 
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menyelesaikan  hal  tersebut  dengan  tuntas,  tidak 
bekerja secara tanggung. 
Rencana  dan  Langkah  Tindak  Lanjut.  Seberapa 
rinci  dan  jelas  tindak  lanjut  dijabarkan  dalam 
langkah‐langkah  konkret.  Bila  hal  ini  tidak 
dilakukan, biasanya yang  terjadi adalah hanya  lips 
service semata. 
Agar  lebih  jelas,  silahkan  lihat  format  mengukur 
level  komitmen  seseorang  atau  diri  sendiri  pada 
lampiran artikel ini. 

2 Kejujuran 
Disamping  komitmen,  integritas  mencakup  pula 
nilai kejujuran, yakni jujur pada diri sendiri dengan 
benar‐benar mengatakan apa yang dipikirkan dan 
benar‐benar melakukan apa yang dikatakan, serta 
jujur kepada orang  lain dengan mewujudkan apa 
yang telah disepakati bersama. 

3 Kebersamaan 
Integritas mencakup pula nilai kebersamaan yang 
ditengarai  dalam  sikap  dan  perilaku 
mendahulukan  kepentingan  bersama  di  atas 
kepentingan  pribadi  sesaat.  Disadari  sepenuhnya 
bahwa kepentingan pribadi akan terpenuhi dengan 
berlebih  jika  kita  berani  menundanya,  demi 
pencapaian yang lebih besar. 

4 Kepedulian 
Di  dalam  integritas  juga  terkandung  nilai  peduli, 
yaitu  ikut memerhatikan  (concern).  Dalam  hal  ini 
berarti  peduli  pada  kepentingan  orang  lain,  pada 
kesulitan  mereka,  kebutuhan  mereka,  serta  juga 
peduli  pada  kegembiraan  mereka.  Ikut  merasa 
gembira  ketika  mereka  bahagia  dan  berempati 
ketika mereka sedang mengalami kesulitan.  

5 Etika 
Orang  yang  memiliki  integritas  juga  menjunjung 
tinggi nilai etika. Ia selalu bersikap etis dalam tutur 

kata  dan  tindakan  sesuai  dengan  kepeduliannya 
pada sesama dan lingkungannya. 

6 Kesetiaan 
Tidak ketinggalan adalah nilai kesetiaan yang  juga 
terkandung  dalam  integritas.  Setia  pada 
kebenaran, pada  kesepakatan,  atau  tujuan‐tujuan 
bersama. Seseorang memiliki  integritas  tidak akan 
meninggalkan  begitu  saja  atau  mengkhianati 
kelompoknya, mengail  di  air  keruh  atau menjadi 
musuh dalam selimut. Dia juga tidak akan bermuka 
dua,  bersandiwara,  atau  mempunyai  agenda 
tersembunyi. 

Tidaklah  heran  bila  integritas  seringkali  merupakan 

tuntutan  utama  dalam  banyak  organisasi  atau 
kelompok. Bahkan bisa dikatakan semua kelompok, tak 
terkecuali kelompok  radikal, kelompok eksklusif, serta 
gangster‐gangster  kriminal  menuntut  integritas  yang 
mutlak dari setiap anggotanya. 
Kita  sebagai  karyawan  BPKP  (sebagai  salah  satu 
organisasi/lembaga  pengawasan  milik  pemerintah), 
selayaknya menjadikan makna  integritas   sebagai satu 
kesatuan  yang  utuh  dalam  setiap  kita  berpikir  – 
berucap    dan  berbuat  yang  ditopang  oleh  komitmen 
yang  tinggi,  kejujuran,  kebersamaan,  kepedulian, 
menjujung  etika  dan  kesetiaan  dalam  rangka 
mewujudkan  akuntabilitas  keuangan  negara  yang 
berkualitas. 

 

  

Kita sebagai karyawan BPKP (sebagai salah 
satu organisasi/lembaga pengawasan milik 
pemerintah), selayaknya menjadikan 
makna integritas  sebagai satu kesatuan 
yang utuh dalam setiap kita berpikir 

To live is to change, and to be perfect is to change often  
John Henry 
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FORMAT MENGUKUR KOMITMEN                                           ABDUL SAMID MONRI, SE               

 
 

Anda dapat mengukur tinggi-rendahnya komitmen seseorang atau diri anda sendiri terhadap sebuah hal dengan memberikan 

nilai 1 = sangat rendah, nilai 2 = rendah, nilai 3 = sedang, nilai 4 = cukup, dan              nilai 5 = tinggi pada format berikut : 

Item yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 5 

 

1. PRIORITAS 

1) Mendahulukan hal tersebut dikerjakan daripada yang lain 

2) Menyisihkan dulu hal lain yang datang kemudian 

     

 

2. SUMBER DAYA 

1) Memikirkan dan menyediakan pikiran untuk hal itu. 

2) Menyediakan waktu bagi dirinya dan orang lain untuk mengerjakannya. 

3) Memberi hati dan mencintai hal itu. 

4) Menyediakan sumber dana yang diperlukan. 

5) Menyediakan SDM yang cukup dan kompeten. 

     

 

3. KONSISTENSI 

1) Upaya mencari dan menyelesaikan hambatan yang menghadang 

2) Ngotot mempertahankan kelangsungan hal tersebut. 

3) Teguh dalam menghadapi tekanan dan sinisme. 

     

 

4. KREATIVITAS 

1) Rajin mencari cara baru agar lebih efisien atau lebih efektif. 

2) Jeli melihat pola-pola baru pemecahan masalah. 

3) Menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas, minimal sesuai ekspektasi. 

     

 

5. RENCANA DAN TINDAK LANJUT 

1) Menetapkan target serta sasaran antara dengan cermat dan jelas. 

2) Membuat langkah-langkah rinci untuk mencapai setiap sasaran antara. 

3) Memonitor dan evaluasi pelasanaan langkah yang telah ditetapkan. 

4) Menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas, minimal sesuai ekspektasi. 
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Selamat datang kematian 
(Nasehat terindah dalam hidup) 

Johanis Bokko, SE 
 
Barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, 
maka hendaklah senantiasa berbuat kebajikan dan jangan sekali-
kali berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah (QS Al-Kahfi [8]: 
110) 
 
Lima menit  yang lalu ketika anda mengambil, membuka, dan 
membaca buku jauh lebih panjang jaraknya ketimbang kematian 
yang senantiasa mendekat. Karena, yang lalu telah berlalu dan 
tidak bisa dipanggil kembali, sementara kematian sudah pasti 
setiap saat akan mendekat dan tidak bisa dihentikan atau disuruh 
berbalik arah. 
 
Karena sudah pasti datangnya, maka sikap terbaik adalah 
menyambutnya , sebagaiman kita punya pengalaman bersiap-siap 
dan bahkan menunggu datangnya wisuda, hari ulang tahun, hari 
lebaran, atau peristiwa lain yang kita yakini pasti, padahal tingkat 
kepastiannya tidak sebanding dengan datangnya peristiwa 
kematian.”Dimana pun kamu berada, niscaya maut akan menemui 
kamu sekalipun kamu berlindung di balik tembok yang tinggi dan 
kokoh (QS An-Nisa [4]:78). 
 
Rasulullah pernah bersabda bahwa hidup di dunia bagaikan masa 
tanam, dan hasil panennya nanti dinikmati setelah meninggal. Oleh 
karena itu kita bisa berempati dengan logika dan perasaan petani 
yang begitu bergairah menanam dan mengurusi tanamannya 
dengan kasih dan antusiasme, baik karena cinta pada 
pekerjaannya maupun karena membayangkan datangnya hari 
panen. Jikan harapan dan ramalan  petani tentang hasil panennya 
adakalanya meleset dan mengecewakan, mungkin akibat hama 
wereng atau rusak akibat banjir, maka hokum sebab – akibat  dari 
prilaku manusia bersifat mutlak. Siapa menanam kebajikan di dunia 
akan panen kebajikan di akhirat, dan siapa menanam keburukan 
maka akan panen kesengsaraan. Al-Quran memberikan ilustrasi, 
orang-orang yang durhaka dan mengingkari nikmat Tuhan, ketika 
maut telah datang baru muncul penyesalan dan memohon pada 
Tuhan agar dikembalikan lagi kedunia untuk berbuat kebajikan 
karena selama hidupnya lebih banyak berbuat kejahatan ( Al-
Mukminun [23]: 99-100)  
 
 Sungguh sangat menyejukkan merenungkan sifat Allah 
yang Mahakasih. Kalau kalau seorang hamba berbuat kejahatan, 
maka dosanya hanya sebesar kejahatannya. Tetapi kalau 
seseorang hamba berbuat baik, pahalanya berlipat-lipat . Bahkan 
Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memohonh pertolongan 

Karena sudah pasti 
datangnya, maka sikap 
terbaik adalah 
menyambutnya , 
sebagaiman kita punya 
pengalaman bersiap-siap 
dan bahkan menunggu 
datangnya wisuda, hari 
ulang tahun, hari lebaran, 
atau peristiwa lain yang 
kita yakini pasti, padahal 
tingkat kepastiannya 
tidak sebanding dengan 
datangnya peristiwa 
kematian 
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dan ampunan pada Allah dengan sungguh-sungguh, khususnya di waktu malam di saat yang lain tidur, 
maka Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan hamba-Nya. Allah tidak tega melihat hamba-
Nya pulang dengan tangan kosong, mirip orangtua tidak akan sampai hati menolak permintaan anak-
anaknya walaupun sekali waktu sang anak menyakiti perasaan orangtuanya. 
 

Allah mengajarkan agar kita selalu berusaha memperberat timbangan kebaikan dari timbangan 
keburukan. Agar kita menutup rekaman keburukan dengan amal kebajikan. 

 
Ya Allah, Engkau pencipta kehidupan dan kematian. Dalam genggaman-Mu nasib diri kami dan 

semesta ini. Tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu kami tak akan tahu apa makna dan tujuan hidup ini. 
Terlalu sedikit yang kami ketahui tentang lapis-lapis kehidupan yang Engkau ciptakan. 

 
Ya Allah,  bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, untuk bisa menatap dan 

menerima anugerah  hidayah dan cahaya kasih-Mu sehingga kami selalu istikamah, optimis, dan 
produktif dalam menjalani kehidupan ini. Bimbinglah  hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadikan 
semua desah napas dan langkah kaki sebagai zikir dan sujud kepada-Mu. Agar kami selalu merasa 
khusyuk bersujud di atas sejadah panjang, terbentang sampai ke pintu kematian.  

 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tips Makan Sehat Saat di Kantor 
 
Memilih menu yang seimbang 
Meskipun makan di warung atau restoran, hendaknya memilih menu makanan yang seimbang. Ada sayurannya, 
karbohidrat yang cukup, dan tidak terlalu banyak lemak. Menu yang seimbang tak identik dengan harga yang mahal. 
 
Mengonsumsi buahbuahan 
Buah‐buahan merupakan sumber vitamin. Semakin bervariasi buah yang kita makan akan semakin baik. Memang, 
kendala utamanya adalah sulitnya mencari pedagang buah yang mangkal dekat kantor. Hal ini bisa diatasi dengan 
berbekal buah‐buahan dari rumah. 
 
Selalu menyempatkan makan pagi 
Mungkin ini yang sering terlupakan, apalagi tempat bekerja jauh dari rumah sehingga harus berangkat pagi‐pagi. Jika tak 
sempat makan pagi di rumah, bawalah bekal–sepotong roti misalnya–untuk dimakan setibanya di kantor. 
 
 Tak terlalu banyak makan camilan 
Memang, makan camilan merupakan kebiasaan yang menyenangkan saat di kantor, apalagi dilakukan bersama‐sama 
dengan teman satu ruangan. Namun, sering kali camilan itu tak hanya dibawa oleh satu orang saja dan biasanya kita 
tergiur untuk icip‐icip. Jika sudah demikian, sulit untuk mengontrolnya. Untuk mengatasinya, camilan tersebut bisa 
diganti dengan buah‐buahan. Selain menyehatkan, juga menyegarkan. 
 
 Menjaga pola makan 
Sering kali, karena kesibukan bekerja, membuat pola makan kita menjadi tak teratur. Kadang makan siang kita terlambat 
satu jam, dua jam, atau tak sempat makah apa pun. Padahal, kebiasaan ini tak baik bagi pencernaan. Jika memang tak 
sempat makan, bisa diatasi dengan menyediakan roti atau semacamnya, yang bisa dimakan pada saat jam makan tiba, 
agar pola makan kita tetap terjaga. 
 
Membawa bekal dari rumah 
Tak perlu setiap hari, beberapa kali dalam seminggu saja sudah cukup untuk memperbaiki pola makan kita ketimbang 
setiap hari makan di luar. Selain lebih sehat karena diolah sendiri, membawa bekal juga bisa menghemat pengeluaran. 
 
 Jangan lupa minum air putih yang cukup 
Kurang minum air putih merupakan salah satu penyebab terjadinya keluhan pada ginjal di kemudian hari. Minum air 
putih yang cukup, selain menghindarkan tubuh kita dari dehidrasi, juga dapat membantu melancarkan peredaran darah. 
Sediakan gelas atau botol minum berukuran besar di meja kerja sehingga kita selalu ingat untuk minum air putih. « 
[imam] www.alimagz.com 



 

33 
 

IWAN DALAM KENANGAN  
Damargo Hadiono, Ak.ME 

 
Empat SMS masuk ke HP hari Kamis  24 

September 2009 antara jam 23.30 hingga jam 
2.30 pagi dini harinya. SMS pertama, ketiga 
dan keempat berasal dari orang yang sama, 
Eko. Keseluruhan berita SMS tersebut sama 
mengabarkan Iwan Hermawan telah tiada 
sekitar jam 11.00 malam. Inna Lillahi Wa Inna 
Illaihi Rojiun.  

Berita tersebut tidak segera diketahui 
karena nada sms dalam keadaan mati dan saya 
tertidur lelap. Saya baru mengetahui berita 
sekitar sekitar jam 6.00 pagi ketika memeriksa 
HP. Saat itu juga SMS berita duka tersebut 
kemudian saya kirim ke beberapa kawan 
termasuk kepada orang kepegawaian pusat 
yang pernah tinggal di Makassar. Lalu saya 
menelpon Eko, kawan yang sering kali satu tim 
dengan Almarhum selama hampir dua tahun 
terakhir dan yang pertama kali mengirimkan 
berita, untuk mencari informasi lebih lanjut. 
Darinya diketahui jenazah sudah dibawa ke 
Bandara sejak jam 04.00 pagi untuk 
dimakamkan di Palu sementara dia masih 
berada dikediaman almarhum mendampingi 
keluarga bersiap menuju Bandara.  

Sudah menjadi hukum Allah setiap yang 
bernyawa pasti akan mati dan yang berasal 
dari-Nya akan kembali kepadaNya. Maut dapat 
menjemput kapan dan dimana saja serta  pada 
usia berapapun termasuk Iwan yang meninggal 
pada usia yang masih muda. Iwan  merupakan 
adik kelas yang usianya sekitar 4-5 tahun di 
bawah saya serta meninggalkan anak-anak 
yang masih kecil.   

   Kepergian Iwan memang sudah menjadi 
takdir namun dirasa begitu cepat sehingga ada 
ketidakpercayaan menghinggapi beberapa 
orang teman pada waktu  menerima berita 
tersebut. Bahkan ada yang tidak percaya 
meminta untuk melihat kembali jenazah apakah 
memang benar Iwan yang meninggal.  

Kenangan bersamanya teringat kembali 
meskipun tidak banyak yang dapat dikenang 
kembali. Sekitar tahun 2003 Iwan bergabung di 
Bidang Akuntan Negara (AN) dimana saya lebih 
dahulu berada di Bidang tersebut sejak tahun 
2000. Kami bersama-sama di Bidang AN 

selama sekitar 2 tahun hingga akhir tahun 2005 
saat saya harus berpisah pindah ke Bandung.   

Dalam jangka waktu tersebut, kami hanya 
satu kali bersama-sama dalam penugasan. 
Pada saat itu, kami mendapat penugasan 
melakukan pendampingan audit dengan 
Bawasda Kabupaten Barru pada sebuah 
Perusahaan Daerah. Selama penugasan itu 
almarhum  bersemangat membagi ilmu kepada 
rekan dari Bawasda meskipun  operasi 
perusahaan yang diaudit dapat dikatakan 
Senin-Kamis, dengan pegawai yang masih 

bertahan tinggal 5 orang dan Direksinya sudah 
tidak aktif  lagi karena terpilih sebagai anggota 
dewan. Setiap hari selama masa penugasan 
tersebut, almarhum menempuh perjalanan 
pulang-pergi ke Kabupaten Barru dengan 
membawa mobil Corolla DX tuanya.  

Meski jarang bersama penugasan dalam 
satu tim keakraban sangat terjalin. Apalagi 
jumlah orang di Bidang AN juga tidak terlalu 
banyak bahkan yang paling sedikit dibanding 
bidang lain sehingga silahturahmi terasa 
semakin erat.   

Tenis meja merupakan salah satu 
olahraga yang digemarinya. Karena 
permainannya yang lebih menonjol dibanding 
kawan yang lain pada saat Porseni BPKP 
biasanya dia bermain rangkap single dan 
double.  

Olahraga lain yang digemarinya adalah 
bulutangkis. Pada saat Diklat SPIP perangkat 
bulutangkis dibawanya ke Mawang. Kami 

Pribadinya kalem, sopan, tenang 

dan tidak pernah mengeluh 

meski mendapat penugasan yang 

bagaimanapun bahkan saat lama 

tidak ada penugasan. Selalu 

santai satu tim dengan siapapun. 
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KATA MEREKA 
 
PERTANYAAN:  
Pengembangan budaya kerja di BPKP Sulsel telah berjalan lebih dari satu tahun. Bagaimana pendapat 
anda tentang kegiatan-kegiatan budaya kerja yang telah dilaksanakan? Kegiatan-kegiatan apa yang 
anda harapkan untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan budaya kerja? 
 
Budiman A. Pakki 
Budaya kerja adalah sesuatu yang penting karena akan 
menentukan tujuan berbangsa dan bernegara. Instansi tanpa 
budaya kerja yang baik hanya pemborosan. Dan pastinya akan 
kehilangan arti penting dan tidak selayaknya dipertahankan. 
Munculnya KPK sebagai lembaga ad hock merupakan bukti 
betapa budaya kerja yang buruk menyebabkan  instansi 
penegak hukum telah kehilangan kredibilitas. 
 
 
 
Ali Baba Ismail 

Budaya kerja akan 
lebih baik jika teman-
teman pada saat 
kerja juga 
“berbudaya” artinya 
disiplin, tepat waktu, 

utamanya 
kesesuaian dengan 
rencana penerbitan laporan…, sebab produk kita ya… 
laporan…  
 
 
 
 
 
 
 

Abdul Rofiek 
Budaya kerja???? Sudah dibuat 
ya???? Kegiatan-kegiatannya??? 
Usulnya adalah meminta masukan 
budaya kerja dari staf terbawah sampai 
yang tertinggi. Sebaiknya budaya kerja 
kita lebih berorientasi hasil, proses dan 
sistem pendukung juga harus 
diperbaharui. 
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Subarkah 
Budaya kerja harus dibangun di atas pondasi 
motivasi dan kesukaan untuk berkerja. Bagi 
sebagian orang kerja=KERJA! Sesuatu yang 
berkonotasi kewajiban, paksaan atau sesuatu 
yang kurang menyenangkian. Marilah pelan-pelan 
kita coba ganti kata “kerja” dengan asosiasi yang 
lebih menyenangkan misalnya berkarya, berkreasi, 
atau bahkan dengan yang jauh lebih ekstrim 
seperti bersosialisasi, bermain, rekreasi, dst. 
Menarik bukan? 
Caranya: Marilah kita ciptakan lingkungan kerja 
kita senyaman dan sekondusif mungkin. 
Contoh kecil: apakah meja dan kursi kerja kita 
sudah senyaman di rumah kita atau senyaman 
meja dan kursi di kantor BPKP Pusat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SMART PARENTING 
(Eramuslim.com) 

Cara mengatasi sikap manja yang berlebihan apalagi sampai mengganggu kemandirian anak 
diantaranya adalah dengan : 
 
1. Melakukan pengenalan terhadap pengalaman pribadi kita, kemudian sadari bahwa masa 
kecil yang kurang bahagia, dikekang atau serba kekurangan tidaklah berarti dengan begitu 
kita ingin memanjakan anak kita lantaran tidak ingin terulangnya masa-masa yang lalu 
tersebut terhadapnya. 
 
2. Anak jangan selalu dijadikan sebagai pusat perhatian. Sebaiknya usahakan agar anak juga 
banyak melihat kegiatan dan mendengar pembicaraan orang-orang disekitarnya. 
 
3. Anak yang merengek minta perhatian. Cobalah alihkan dengan hal lain yang disukainya. 
Lakukan hal ini setiap kali sambil menjelaskan bahwa anak perlu melakukan hal penting 
terlebih dahulu. 
 
4. Berilah contoh cara bergaul yang baik. Misalnya, dengan mengajarkan anak kita 
meminjamkan barang yang diperlukan oleh temannya. 
 
5. Berikan pelukan kasih sayang dan kata-kata yang membuat dirinya nyaman. 
 
6. Jika keinginan anak bermanja secara tiba-tiba meningkat dan nampak dengan jelas ada 
reaksi pada waktu-waktu tertentu. Berikanlah waktu pada anak untuk menyesuaikan diri 
memenuhi kebutuhannya tersebut. 
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Sejarah Nama Facebook 
(ketawa.com) 

Siapa sih yang tidak tahu Mark Zuckerberg. Yaa! dia adalah penemu sekaligus pembuat 
Facebook.com salah satu jejaring sosial yang dimiati banyak orang. Saat ini pun ia di nobatkan sebagai 
pemuda terkaya di dunia. Tapi tahukah anda kenapa si Mark ini menamakan site jejaring sosialnya 
dengan nama facebook. 
 
Kita memang sering menggunakan facebook. Tapi gak pernah tahu facebook itu berasal dari mana. 
Kalau mau tahu, begini nih ceritanya. Pada suatu hari Mark jalan-jalan ke Bandung. Dia berniat ke ITB 
tuk studi banding. Tapi sayangnya, ini 
perjalanannya yang pertama kali ke sana. 
Otomatis si mark ini bakalan kesasar. Maklum 
waktu itu si mark belom sekaya saat ini. 
Namanya juga masih mahasiswa. Terus, di 
tengah kebingungannya menuju ITB, akhirnya ia 
mencoba bertanya-tanya dengan salah seorang 
tukang es cendol. Karena stylenya tampang 
mahasiswa dan terpelajar, si mark pun berlagak 
kebingungan. Dia basa-basi beli es cendol tuh 
abang. "Bang, es cendolnya satu dong". 
 
Nah, sembari menikmati es cendol, si mark pun 
iseng nanya si abang cendol,"bang tahu gak 
bang, kalo es cendol abang nih seger dan enak 
banget."  si abang pun tersenyum dan langsung 
bales,"ah, si ujang bisa ajah mujinya". Trus si mark bales lagi,"tahu gak bang, kalo abang jualan es 
cendolnya di ITB bakalan laku keras tuh bang." Si abang bingung, karena perkataan si Mark tersebut. 
Mark pun kaget, khawatir salah bicara. Lalu Mark pun minta maaf seraya berkata, " bang, kenapa ada 
yang salah yah?".  
 
Abang pun menjawab,"ah, si ujang gimana sih, saya kan sejak dolo sampe sekarang emang jualannya 
di depan pintu gerbang ITB." Dengan wajah malu si mark ngomong,"ah, yang bener bang. Buktinya 
apa?". Si abang negesin,"Ah, si ujang bagimana seh, emangnya gak liat itu ada patung Ganesha 
(lambang ITB). MUKA BUKU (buka buku--bahasa sunda--) atuh, jaang. Tong malongo wae (jangan 
bengong ajeh)". si mark (GUBRRAKK!!). setelah jatuh, mulai saat itu. kata yang terngiang di kepalanya 

“Without learning, the 
wise become foolish; by 
learning the foolish 
become wise… Learn 
as if you could never 
have enough of 
learning, as if you miss 
something” 
Confusius (551-479BC) 
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WAKTU 
(Kahlil Gibran) 

  
Dan jika engkau bertanya, bagaimanakah tentang Waktu?…. 
Kau ingin mengukur waktu yang tanpa ukuran dan tak terukur. 
 
Engkau akan menyesuaikan tingkah lakumu dan bahkan mengarahkan 
perjalanan jiwamu menurut jam dan musim. 
Suatu ketika kau ingin membuat sebatang sungai, diatas bantarannya kau akan 
duduk dan menyaksikan alirannya. 
 
Namun keabadian di dalam dirimu adalah kesadaran akan kehidupan nan 
abadi, 
Dan mengetahui bahwa kemarin hanyalah kenangan hari ini dan esok hari 
adalah harapan. 
 
Dan bahwa yang bernyanyi dan merenung dari dalam jiwa, senantiasa menghuni 
ruang semesta yang menaburkan bintang di angkasa. 
 
Setiap di antara kalian yang tidak merasa bahwa daya mencintainya tiada 
batasnya? 
Dan siapa pula yang tidak merasa bahwa cinta sejati, walau tiada batas, 
tercakup di dalam inti dirinya, dan tiada bergerak dari pikiran cinta ke pikiran 
cinta, pun bukan dari tindakan kasih ke tindakan kasih yang lain? 
 
Dan bukanlah sang waktu sebagaimana cinta, tiada terbagi dan tiada kenal 
ruang?Tapi jika di dalam pikiranmu haru mengukur waktu ke dalam musim, 
biarkanlah tiap musim merangkum semua musim yang lain, Dan biarkanlah hari 
ini memeluk masa silam dengan kenangan dan masa depan dengan kerinduan. 
 

cuman "MUKA BUKU". Sampai pada akhirnya si mark kembali ke negeri asalnya. Setelah selesai 
membuat site jejaringnya ia pun ingin menamakannya.  
 
Dan tetap, pada waktu itu kata yang terngiang masih "MUKA BUKU", yang filosofinya, kalo ingin tahu 
sesuatu apapun yah harus buka buku, karena buku itu sumber ilmu dan perlu dibaca dan diketahui 
isinya. Namun sayangnya kata "MUKA BUKU" terlalu sundanese banget. Pikir si mark,"ah, gue kan 
orang bule. Jadi gak ada salahnya kata "MUKA BUKU" gue translit jadi "FACEBOOK". 
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Teka-Teki 
(Ketawa.com) 
 
Bandara mana yang disukai pria playboy? 
Jawab: Juanda (apalagi juanda kembang)  
 
Sapu apa yang selalu menempel ? 
Jawab: Sapu yang tak bisa lepas... ( lagunya Reza ..... )  
 
Apa yand didapatkan oleh 2 orang pencuri yang mencuri 
kalender? 
Jawab: masing2 dapat enam bulan.  
 
kuda apa yang bikin girang ? 
Jawab : kudapat rejeki nomplok  
 
Lampu apa yang di pecahin keluar orang? 
Jawab: Lampu Tetangga..  
 
Tivi apa yang bisa berenang? 
Jawab: Tivikir-vikir sih ikan  
 
Belut apa yang paling berbahaya? 
Jawab: belut-ang banyak ental bangklut  
 
Kebo apa yang bikin kita lelah? 
Jawab: kebo-gor jalan kaki  
 
Makan gado-gado enaknya pakai apa? 
Jawab: PAKE SENDOK DONG, JANGAN PAKE 
PACUL  
 
Panda apa yg manis, imut, ngegemesin, dan gak 
ngebosenin????????? 
Jawab: Pandangin gua aja sampe puas.............  
 
Kenapa hantu cewek umumnya pakai daster panjang ? 
Jawab: karena kalau pakai tank top ntar kuburan jadi 
rame bunyi "suit -suiiiiitttt"  
 
hantu apa yang paling pinter ngitung2? 
Jawab: han, tu, tri, four, five, dst...  
 
Apa bedanya orang kurus dan orang gemuk? 
Jawab: Orang kurus makan hati, orang gemuk makan tempat  
  

Telah berbulan‐bulan seorang murid mengamalkan 
dzikrullah sebagaimana dianjurkan oleh gurunya. 
Karena dirasanya tidak ada perubahan pada 
dirinya, ia bertanya kepada gurunya : 
 
    "Untuk apa semestinya dzikrurllah itu, guru ?" 
 
    "Supaya kamu dicintai oleh alam dan seisinya!" 
jawab guru. 
 
    "Apa hubungan antara ingatan seseorang dan 
mahluk lain?" tanya murid. 
 
    "Kalau engkau senantiasa ingat akan samudera, 
hatimu akan menganggap kecil terhadap kolam air 
yang engkau miliki. Dengan demikian, semua 
margasatwa yang datang untuk minum di kolammu 
akan merasa aman dari gangguanmu!" jawab guru.
  
Sekarjalak, 26‐5‐1992 
(Muhammad Zuhri, Langit‐langit Desa) 
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ILMU SAKTI SASRA BIRAWA 
MUJI ROHMAD, Ak 

 
Beberapa hari belakangan saya sedang keranjingan membaca kisah Mahesa Jenar, seorang prajurit 
pengawal raja Kerajaan Demak, bergelar Rangga Tohjaya, dalam cerita Naga Sasra Sabuk Inten. Ini 
karena beberapa malam terakhir sering berbincang-bincang serius dengan kawan-kawan sampai larut. 
Dan kalau mata sudah pada mulai redup, untuk mengusir kantuk meloncatlah macam-macam cerita 
kesana-kemari. Salah duanya cerita tentang Saridin, orang sakti dari Pati, dan Mahesa Jenar dalam 
Naga Sasra Sabuk Inten. Saya jadi tertarik untuk membaca ceritanya. 
 
Belum selesai saya membacanya. Panjang sekali, 171 episode. Memukau, sampai-sampai saya 
terhanyut mengikuti cerita ini. Di era 80-an cerita 
ini sudah pernah saya ikuti. Lewat drama radio 
yang memang ngetop waktu itu. Meskipun pernah 
mengikuti sebelumnya, membaca cerita ini tetap 
menghanyutkan. Sebenarnya romantisme cinta 
Mahesa Jenar terhadap Rara Wilis mampu membawa perasaan saya, seolah-olah saya selalu 
membersamai Mahesa Jenar. Tapi saya tidak ingin menulisnya di sini, mungkin di tempat lain. 
 
Kekaguman saya sebenarnya bukan pada 
Mahesa Jenar, tapi pada penulisnya, SH 
Mintarja, pada kemampuannya mengemas 
falsafah dengan cerita yang bisa melayangkan 
imajinasi saya kesana-kemari. Ilmu sakti 
Mahesa Jenar, Sasra Birawa, yang diperoleh 
dari sang Guru Ki Ageng Pengging Sepuh, 
mampu meluluhlantakkan musuh-musuhnya. 
Sebongkah batu besar hancur berantakan 
dengan pukulan ilmu sakti Sasra Birawa ini. 
Dengan mengangkat satu kakinya yang ditekuk 
ke depan, tangan kirinya disilangkan di atas 
dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat 
tinggi-tinggi, dan kemudian menghantam 
lawannya, apapun yang dikena akan luluh 
lantak, hancur berantakan. Dengan posisi tubuh 
seperti itu ia menyatukan seluruh energi ke 
telapak tangannya: jiwa, pikiran, dan energi 
fisiknya.  
 
Keseharian kita sebenarnya juga selalu 
dihadapkan pada ‘musuh’ seperti yang dihadapi 
Mahesa Jenar. Dan kitapun menghadapinya 
dengan modal yang sama, jiwa kita, pikiran kita, 
dan fisik kita. Sayang memang, lebih banyak 
orang yang menghadapi kehidupan ini tidak 
dengan menggabungkan tiga kekuatan ini 
sekaligus. Bukannya kita yang memenangkan 
pertempuran, seringkali kita yang dikalahkan. 
Hantaman kehidupan seringkali menjadikan kita 

kalang kabut. Kehilangan fokus. Kehilangan 
konsentrasi. Bukannya menyatukan tiga 
kekuatan sekaligus, jiwa, pikiran, dan fisik, 
justru kita menghadapi hantaman kehidupan 
dengan menceraiberaikan ketiganya. Padahal 
kekuatan itu akan menjadi luar biasa dengan 
menyatukan ketiganya. Seperti sinar matahari 
yang difokuskan dengan loup (kaca pembesar) 
mampu membakar kertas yang tepat 
difokusnya. 
 
Saya pernah membaca satu kalimat dari orang 
yang luar biasa, Hasan Al Banna, seorang 
tokoh pergerakan Islam modern dari Mesir. 
Beliau mengatakan dalam 20 Prinsipnya, 
“Keyakinan adalah pondasi segala aktivitas, 
dan aktivitas hati lebih penting dari dari aktivitas 
fisik. Namun usaha untuk menyempurnakan 
keduanya merupakan tuntutan syariat, 
meskipun kadar tuntutan masing-masingnya 
berbeda.” 
 
Adakah Anda telah menyatukan ketiga sumber 
kekuatan itu sekaligus dalam setiap action dan 
aktivitas Anda? Kalau belum mari kita coba, 
satukan ketiganya di tangan Anda. Rasakan 
bedanya…. 
 
 

  

……ia menyatukan seluruh energi ke 
telapak tangannya: jiwa, pikiran, dan 
energi fisiknya.  
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menyadari dan merasa betapa ‘gersang’nya 
suasana kantor.  Aktivitas yang ada hanyalah 
kerja, kerja, dan kerja, “tambahnya. Tetapi 
motivasi yang mendorong untuk bekerja dan 
berkinerja itu sendiri sangatlah kurang. 
Menghadapi kondisi yang ada, Toni langsung 
berinisiatif menghadap langsung ke Pak Syukri 
(Kepala Perwakilan pada saat itu) untuk 
membicarakan mengenai ide-idenya dalam 
rangka ‘membenahi’ suasana kantor.   
 
Ide awal yang disampaikannya adalah 
pembuatan bulletin kantor. Gagasan ini mulai 
disebarluaskan di depan forum PKS mingguan 
di Bidang. Alhamdulillah ternyata ide tersebut 
mendapatkan sambutan yang cukup positif dari 
para peserta PKS.  Akhirnya pada bulan Juni 
2007, diterbitkanlah sebuah bulletin yang diberi 
nama ‘Bulettin Paraikatte’. Bulettin ini bertujuan 

sebagai wadah komunikasi bagi warga BPKP 
Sulsel, disamping juga bertujuan mendorong 
warga BPKP Sulsel untuk menuangkan ide-ide 
kreatifnya dalam menulis. “Terus terang saja,  
biaya awal pendirian bulletin ini dirogoh dari 
kantong saya pribadi dengan dibantu oleh 2 
sahabat seperjuangan saya, yaitu Nur Ana dan 
Damargo. Saat itu yang ada dalam pikiran kami 
adalah, yang penting Bulettin harus terbit, 
sehingga ide-ide kami untuk melakukan 
perubahan bisa dibaca dan dapat memberikan 
motivasi kepada teman-teman untuk 
berubah,“jelasnya.  Alhamdulillah, sampai 
dengan saat ini Bulettin  Paraikatte telah terbit 
sebanyak 9 kali.  Alhamdulillah juga,  totalitas 
keterlibatan saya sebagai tim Budaya Kerja di 

perwakilan Sulawesi Selatan, telah berhasil 
menghantarkan BPKP Sulsel menjadi 10 Finalis 
Budaya Kerja Terbaik BPKP tahun 
2009,”ungkap Toni. BPKP Sulsel berhasil 
mendapatkan penghargaan sebagai unit 
dengan ”perubahan budaya kerja yang paling 
signifikan”(red.). 
 
Ketika ditanya harapannya ke depan, Pria 

berkacamata ini  tersenyum seraya berkata, 
“kondisi organisasi kita ini berada ditangan kita 
sendiri. Para pendahulu kita telah berhasil 
membuat eksistensi organisasi kita diakui 
melalui PP 60/2008. Sekarang sudah saatnya 
kita melanjutkan perjuangan mereka,”tegasnya. 
Istilahnya Aa Gym, mulailah dengan 3M: Mulai 
dari diri sendiri, Mulai dari sekarang dan Mulai 
dari yang paling kecil. Salahsatunya adalah 
dengan melaksanakan tugas yang diberikan 
kepada kita dengan sebaik-
baiknya,”tambahnya.  Kepercayaan yang telah 
diberikan oleh pihak luar akan eksistensi kita 
harus dibuktikan dengan selalu menjaga 
kualitas pekerjaan.  Kita juga harus siap untuk 
terus berubah. Untuk menjadi champion di 
bidang  pengawasan pemerintah tidaklah 
mudah. Kita harus selalu berubah mengikuti 
permintaan market.  Saya sangat berharap, 
perubahan paradigma BPKP menuju ‘the New 
BPKP’ bisa diikuti oleh segenap elemen di 
BPKP, sehingga eksistensi dan kejayaan BPKP 
akan terwujud dan terjaga,” harap Toni.  

 

“kondisi organisasi kita ini berada 
ditangan kita sendiri. Para 
pendahulu kita telah berhasil 
membuat eksistensi organisasi 
kita diakui melalui PP 60/2008. 
Sekarang sudah saatnya kita 
melanjutkan perjuangan 
mereka,”tegasnya. 
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Istri   : Ahmad Syam (Fajar Group Makassar) 
Anak : Amira Fatiha Ahmad (Tk) 

              Ayla Faida Ahmad (4 Bulan) 
   
 
Alamat 

  
Jl Paccinang Raya IV No 64, Makassar 

 
Email / HP 
 
Blog 
 
Riwayat Pekerjaan 

  
a_nanana_s@yahoo.com / 0812 412 82664 
 
www.anasejati.wordpress.com 
 
Ajun Akuntan di  Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 

  Akuntan di Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 
  KAP Santoso Harsokusumo (Menunggu penempatan) 
  Doma Group – House Keeper 
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sekolah  dan  kuliah  semuanya  berjalan  lancar  tanpa  halangan  berarti, dan  tidak  ada  yang  istimewa. 
Walaupun sejujurnya, ada juga beberapa kejadian istimewa buat saya, tapi tidak akan saya sampaikan 
disini, karena bisa jadi profil saya ini akan berubah menjadi sebuah novel percintaan .... maaf. 

 
Sejak akhir Tahun 1993, saya sudah aktif bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada awal‐awal tahun bertugas, saya ditempatkan di Bidang PAE (Perencanaan Analisa dan Evaluasi), 
sehingga  saya  akrab  dengan  RKT,  SIM  HP  dan  berbagai  bentuk  pengolahan  data  lainnya.  Kegiatan 
pengolahan  data  untuk  penugasan‐penugasan  crash  program  seperti  pada  Pemeriksaan  Serentak, 
Inventarisasi  BMKN,  Audit  PKPS  BBM,  DAU  dan  lain  sebagainya  tanpa  terasa  sudah menjadi  tugas 
“rutin”.  Kegiatan‐kegiatan  ini  sangat  saya  nikmati  karena  kebetulan  saya menyukai  komputer  dan 
kebetulan juga komputer menyukai saya ....  

 
Mungkin  karena  sudah  dianggap  akrab  dengan  pengolahan  data,  akhirnya  saya  diangkat 

menjadi  Kasubbag  Prolap  di  Sulawesi  Tenggara  pada  Bulan  Juli  2004. Hal  ini merupakan  salah  satu 
penghargaan  terbesar yang diberikan oleh BPKP untuk  saya. Walaupun  saat SK  tersebut  terbit,  saya 
sempat gelisah (sejujurnya agak stress juga) membayangkan diri saya bukan lagi seorang “auditor” dan 
harus  pindah  ke  Kendari.  Tapi  ...  nasihat  Kepala  Perwakilan  Sulsel waktu  itu  sangat mendamaikan 
kegelisahan, beliau mengatakan, “Jalani hidup seperti air mengalir saja, kita  tidak  tahu akan kemana 
dan  akan  menjadi  apa,  laksanakan  tugas  sebaik  mungkin  ...  hanya  itu  yang  penting”. Mirip  yang 
dikatakan oleh Andrea Hirata dalam Sang Pemimpi, bahwa “Hidup adalah kepingan‐kepingan mozaic, 
kita tidak akan tahu akan seperti apa akhirnya sampai kita selesai menyusun mozaic‐mozaic kehidupan 
kita  itu”.  Terima  kasih  Pak  ...  Insya  Allah,  saya  akan  selalu  berusaha  melaksanakan  tugas  sebaik 
mungkin. 

 
Setelah  lebih  lima  tahun  sebagai  Kasubbag  Prolap,  dalam  Forum  Biro  Perencanaan  yang 

diselenggarakan di Bandung pada tanggal 5‐9 Oktober 2009 yang lalu, saya terpilih sebagai pemenang 
kategori perorangan dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Kepedulian dalam membagi ilmu untuk diketahui oleh seluruh personil perencanaan pengawasan 
2. Partisipasi  aktif  dalam  membantu  memberi  solusi  atas  permasalahan  yang  terjadi  dalam 

perencanaan pengawasan 
3. Sumbangsih  dalam menuju  ke  Renwas  BPKP  yang  lebih  baik melalui masukan  dalam  diskusi  di 

Forum Monev RKT 
 

Penghargaan tersebut sangat berarti bagi saya, karena buat saya dunia perencanaan dan dunia 
ke‐prolap‐an sudah menjadi bagian hidup saya. Kebetulan saya  lahir pada hari Sabtu Pon dan sesuai 
jawaban dari REG <spasi> PRIMBON pekerjaan yang  cocok untuk  saya adalah  ... Kasubbag Prolap  ...  
maaf bercanda ! 
 
  Terima  kasih  saya ucapkan  kepada para Pimpinan BPKP  yang  telah memilihkan  jabatan  yang 
sangat cocok untuk saya, untuk Kepala Perwakilan dan Kabag TU yang selalu sabar membimbing dan 
memberikan semangat, untuk Biro Renwas yang telah sabar mendengar dan memfasilitasi kami, untuk 
anggota SPI (Serikat Prolap Indonesia), untuk teman‐teman di Prolap Sulsel dan Sultra, untuk sahabat 
di bumi kecil dan untuk semuanya .... TERIMA KASIH. 
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