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Risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah 
maupun korporasi negara dan daerah belum terkelola 
dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor yang sifatnya multidimensi baik dari sisi 

ekonomi, kelembagaan maupun sosial–budaya. Penyebab 
korupsi yang multidimensi tersebut diperparah juga dengan 
inefektivitas pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh 
rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian 
intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi 
antar institusi pengelola risiko korupsi di Indonesia. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, profesi akuntan perlu 
mengembangkan peran agar menjadi bagian penting dalam 
pemberantasan korupsi. 

Dalam rangka pencegahan korupsi, BPKP melakukan 
pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara, meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP. 
Secara khusus, sesuai dengan amanah yang diberikan 
oleh Presiden RI, BPKP berperan dalam pemberantasan 
korupsi melalui tiga pilar strategi: edukatif, preventif dan 
represif.  Ketiga pilar tersebut dioperasionalisasikan melalui 
metodologi pengawasan bidang investigasi berdasarkan 
teori -teori akuntansi manajemen dan akuntansi forensik 
yang dipadukan dengan teori– teori manajemen risiko 
fraud dan fraud examination. Untuk meningkatkan peran 
Akuntan dalam pemberantasan korupsi, pengembangan 
ilmu akuntansi di dunia akademis harus terus dilakukan. 
Kolaborasi perguruan tinggi dan instansi pemerintah sebagai 
pengelola risiko korupsi perlu ditingkatkan agar dapat 
dikembangkan metodologi pengelolaan risiko korupsi yang 
dapat mendeteksi dan mencegah korupsi secara lebih efektif.

H. Arman Sahri R. Harahap, SE, Ak, MM, CFE, CFrA, CA, QIA

PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS 
KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI 

PERWUJUDAN PERAN AKUNTAN DALAM  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 

Korupsi di Indonesia

Hasil survey secara global menunjukkan 
bahwa dua dari tiga orang di dunia 
menganggap suap dan korupsi terjadi di 
negara mereka (EY Global Fraud Survey 
2016) dan di tahun 2016 saja, kasus 
fraud telah merugikan organisasi tidak 
kurang dari US$6,3 Milyar. Hasil survey 
juga menunjukkan bahwa organisasi 
yang tidak memiliki Anti-Fraud Strategy 
menderita kerugian dua kali lebih banyak 

daripada organisasi yang memilikinya 
(ACFE – Report to The Nation 2016). 
Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. 
Berbagai upaya pemberantasan korupsi 
telah dan sedang dilakukan namun 
efektivitasnya masih belum optimal.  

Upaya pemberantasan korupsi bukan hal 
yang baru. Secara yuridis, upaya tersebut 
sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan 
diterbitkannya Peraturan Penguasa 
Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dan 

kemudian  UU Nomor 24 Prp Tahun 
1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, 
dan Pemeriksaan Tindak  Pidana 
Korupsi. Pemerintah orde lama juga 
membentuk Panitia Retooling  Aparatur 
Negara (PARAN), melaksanakan 
Operasi Budhi melalui Keputusan 
Presiden Nomor 275 Tahun 1963 
dan kemudian membentuk Komando 
Tertinggi Retooling Aparat Revolusi 
(KONTRAF). Serangkaian kebijakan 
dan tindakan untuk memberantas 
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korupsi juga dilakukan pada masa orde 
baru, antara lain menerbitkan Keppres 
No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Tim Pemberantasan Korupsi, Undang-
Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak 
Pidana Korupsi, dan Inpres Nomor 9 
Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban 
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1980 tentang Tindak Pidana Suap. 
Dengan memperhatikan kondisi saat ini, 
Indonesia dapat dipandang telah memiliki 
instrumen anti korupsi yang lengkap 
yaitu adanya peraturan perundang-
undangan anti-korupsi, dibentuknya 
lembaga KPK dan adanya pengadilan 
tindak pidana korupsi. Selain itu juga 
terdapat Strategi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi (Stranas 
PPK) Jangka Panjang 2012-2025 yang 
menjadi landasan pemerintah melakukan 
upaya pemberantasan korupsi. 

Sebagaimana tergambar pada Tabel 1 
dan Tabel 2, penanganan tindak pidana 
korupsi secara represif oleh aparat 
penegak hukum dapat dipandang 
berhasil. Namun demikian, risiko 
korupsi dan tingkat kejadian korupsi 
tidak menurun. Indeks Persepi Korupsi 
Indonesia yang tidak mengalami 
peningkatan yang signifikan bahkan 
cenderung stagnan yaitu 36 (2015), dan 
37 (2016 dan 2017). Indeks Perilaku 
Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan oleh 
Badan Pusat Statistik untuk mengukur 
tingkat permisifitas masyarakat terhadap 
perilaku korupsi  tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2018 (kecuali tahun 2016) 
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Indeks 
PAK sebesar 3,55 pada tahun 2012,  naik 
menjadi 3,63 pada tahun 2013, namun 
turun menjadi 3,61 pada tahun 2014. 
IPAK kembali meningkat menjadi 3,73 
(2015), namun turun menjadi 3,71 (2017), 
dan 3,66 (2018). Hal ini menunjukkan 
korupsi masih menjadi masalah besar 
bagi Indonesia. 

Selain itu, tahun 2018 ini saja tercatat 
kasus korupsi yang melibatkan pimpinan 
kementerian, lembaga, pimpinan 
pemerintah daerah dan korporasi negara. 
Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi 
kualitas korupsi, dapat diduga korupsi 
di Indonesia semakin masif, sistematis, 
terstruktur dan terdesentralisasi. Lebih 
dari itu, korupsi telah mengalami 
normalisasi melalui proses sosialisasi 
dan institusionalisasi dimana pelaku 
mengemukakan sejumlah pembenaran 
dan rasionalisasi atas perilaku koruptifnya 
(lihat Diagram 1). Normalisasi korupsi 
terjadi ketika  praktik korupsi yang 
terjadi dalam organisasi ditetapkan atau 

diberlakukan sebagai sebuah rutinitas 
(melembaga) sehingga menghilangkan 
kesadaran akan kesalahan terhadap 
praktik yang dilakukan. Individu pelaku 
korupsi menggunakan ideologi atau 
norma pribadi untuk membenarkan 
tindakan yang dilakukannya. Selain itu, 
terjadi proses sosialisasi yang dilakukan 
dalam rangka mengenalkan, dan 
mengikutsertakan anggota baru dalam 
kegiatan koruptif dan anggota baru 
tersebut menerimanya sebagai nilai – 
nilai dalam organisasi.

Faktor kunci pada proses institusionalisasi 
korupsi adalah kepemirnpinan. Selain 
karena kewenangan yang dimiliki, 
pimpinan organisasi juga berperan 
sebagai role model bagi anggota 
organisasi. Sebagai role model, 
pimpinan tidak harus terlibat secara 
langsung dengan perbuatan korupsi 
yang dilakukan bawahannya, namun 
berperan dalam melembagakan 
korupsi melalui proses pengabaian atau 
pembiaran atas tindakan korupsi yang 
terjadi. Pembiaran tersebut membentuk 
rutinitas yang selanjutnya dapat menjadi 
"budaya" dalam organisasi sehingga para 
pelaku secara tidak langsung kehilangan 
kepekaan mengenali bahwa perbuatan 
tersebut tidak benar.

“Budaya” tersebut akan semakin 
terbentuk ketika pegawai melakukan 
rasionalisasi. Rasionalisasi para 
pegawai berperilaku koruptif pada 
umumnya mencakup teknik legalitas, 

menolak bertanggung jawab (denial of 
responsibility) dan tidak mengakui adanya 
korban (denial of victim) atau terjadinya 
kerugian (denial of injury). Pelaku 
pada umumnya merasionalisasikan 
perilakunya dengan mengatasnamakan 
perintah pimpinan (appeal to higher 
loyalities) atau menggunakan bahasa / 
istilah yang berkonotasi memperhalus 
atau menyembunyikan makna kata 
korupsi (malleability of language). Selain 
itu pelaku berdalih bahwa perbuatan 
dilakukan oleh orang lain juga dan 
bahkan orang yang lebih korup namun 
tidak terkena hukuman (Social Weighting) 
atau pelaku korupsi beralasan bahwa 
dia mempunyai andil dalam kesuksesan 
organisasi, oleh karenanya berhak untuk 
mengambil sebagian aset organisasi 
(Metaphor of Ledger).

Penyebab Korupsi 

Masalah korupsi bukan semata-mata 
masalah ekonomi yang memandang 
korupsi sebagai Principal - Agent Problem. 
Dari sudut ini, korupsi dipandang lahir 
dari adanya informasi asimetris yang 
membuka peluang terjadinya korupsi. 
Korupsi juga dapat dipandang sebagai 
masalah kelembagaan (institutional) 
dimana korupsi  terjadi dari praktik-praktik 
kekuasaan yang tidak efisien seperti 
regulasi yang rumit dan penuh celah multi-
interpretasi, birokrasi tidak berkualitas 
dan tingkat gaji yang rendah. Aspek lain 
terkait kelembagaan adalah mekanisme 
hukuman terhadap pelanggaran, dan 
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sistem pengawasan, serta transparansi. 
Selain sebagai masalah ekonomi dan 
kelembagaan, korupsi juga merupakan 
masalah sosial. Korupsi merupakan hasil 
dari interaksi manusia dalam sebuah 
masyarakat yang tidak terlepas dari 
pengaruh nilai-nilai dan norma-norma 
sosial. Sikap  dan perilaku korupsi 
bersumber dari referensi yang mencakup 
nilai dan norma sosial dimana ia berada. 

Penyebab Kegagalan Pemberantasan 
Korupsi 

Dapat disimpulkan dari uraian diatas 
bahwa penyebab korupsi dapat 
dikategorikan menjadi tiga area yaitu 
sistem, manusia dan budaya (BPKP, 
1999). Penyebab korupsi yang 
multidimensi tersebut diperparah juga 
dengan inefektivitas pemberantasan 
korupsi. BPKP memandang bahwa hal 
tersebut antara lain disebabkan oleh 
1) rendahnya integritas individu (mikro-
individual), 2) lemahnya pengendalian 
intern, tata kelola dan manajemen risiko 
korupsi (meso-organisasional) dan 3) 
belum optimalnya sinergi dan kolaborasi 
antar institusi pengelola risiko korupsi di 
Indonesia (makro-nasional). Kurangnya 
koordinasi, sinergi dan kolaborasi oleh 
KPK, Kejaksaan Agung, Pengadilan 
Tipikor, DPR, Polri, PPATK, Ombudsman, 
APIP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP), KemenPAN 
dan RB, Kantor Staf Presiden dan insitusi 
lainnya merupakan sumber risiko yang 
dapat mengancam pencapaian tujuan 
pemberantasan korupsi. 

Profesi Akuntan dan Pemberantasan 
Korupsi

Hasil penelitian International Federation 
of Accountant (2017) mengenai peran 
akuntan dalam pemberantasan korupsi 
menunjukkan tiga simpulan utama. 
Pertama, akuntan merupakan bagian 
penting dari arsitektur tatakelola 
pemberantasan korupsi. Peran 
akuntan tersebut akan semakin 

berkembang apabila arsitektur tata kelola 
pemberantasan korupsi tersebut kuat. 
Prevalensi (keberadaan dan meratanya 
sebaran) profesi akuntan di sektor publik 
dan sektor swasta terkait erat dengan 
keberhasilan pemberantasan korupsi. 
Kedua, akuntan profesional berperan 
penting dan positif dalam pemberantasan 
korupsi. Berbagai bentuk profesi di 
bidang akuntansi terbukti mendorong 
tranparansi, akuntabilitas dan kepatuhan 
pada peraturan. Ketiga, faktor kunci 
terwujudnya peran positif tersebut 
adalah terbangunnya etika profesional, 
pendidikan yang komprehensif dan 
berkelanjutan serta pemantauan dan 
pengawasan terhadap profesi akuntan. 

Selanjutnya IFAC juga menyimpulkan 
bahwa tantangan dan peluang 
pengembangan peran akuntansi dalam 
pemberantasan korupsi perlu dihadapi 
dengan kerjasama dalam penguatan 
tata kelola dan transparansi. Aktor kunci 
yang terlibat langsung maupun tidak 
langsung dengan arsitektur tata kelola 
di sektor publik dan sektor swasta perlu 
berkolaborasi mengimplementasikan 
standar tatakelola di seluruh organisasi. 
Selain itu, akuntansi dan manajemen 
keuangan pemerintah yang belum sesuai 
standar ikut menjadi penyebab dari 
lemahnya akuntabilitas dan transparansi. 
IFAC merekomendasikan peningkatan 
kepatuhan pemerintah terhadap Standar 
Internasional Akuntasi Sektor Publik. 
Lebih jauh lagi, IFAC juga menekankan 
perlunya mengadopsi standar 
internasional pelaporan keuangan, 
standar internasional auditing, dan kode 
etik bagi akuntan profesional. Kondisi 
dan penyebab korupsi tersebut diatas 
serta peran akuntan sebagaimana 
diuraiakan oleh IFAC tersebut menjadi 
kerangka perwujudan peran akuntan 
dalam pencegahan dan pemberantasan 
korupsi.

Penajaman Upaya 
Pemberantasan Korupsi 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah, BPKP adalah aparat 
pengawasan intern pemerintah yang 
bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden. Peran, tugas dan tanggung 
jawab tersebut ditegaskan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 
2014 tentang Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 
Berdasarkan kedua peraturan  tersebut, 
BPKP melakukan  audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan 
sesuai dengan tolok ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik. Berkesesuaian dengan definisi 
Internal Auditing menurut The IIA, 
BPKP melaksanakan tugasnya secara 
independen dan obyektif dalam rangka 
membantu instansi pemerintah dan 
korporasi negara mencapai tujuannya 
dengan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko, pengendalian dan 
proses tata kelola.

BPKP melakukan pengawasan intern 
mencakup empat jenis risiko yaitu 
risiko strategis, risiko keuangan, risiko 
operasional dan risiko fraud. Berdasarkan 
penugasan Presiden dan permintaan 
Pimpinan KLPK, BPKP memberi 
keyakinan yang memadai bahwa risiko 
strategis telah dikelola secara efektif. 
Area manajemen risiko keuangan dikelola 
melalui pengawasan yang bersifat 
kebendaharaan umum negara yang pada 
umumnya mencakup upaya peningkatan 
ruang fiskal, sedangkan risiko 
operasional direspon dengan melakukan 
pengawasan yang bersifat makro lintas 
sektoral untuk melengkapi pengawasan 
mikro sektoral yang menjadi tanggung 
jawab inspektorat pusat dan daerah. 
Efektivitas pencegahan penyimpangan 
baik yang bersifat administratif maupun 
yang bersifat koruptif (fraud) diupayakan 
untuk selaku meningkat melalui 
penguatan SPIP secara berkelanjutan. 

Secara umum, peran akuntan dalam 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi diwujudkan oleh BPKP secara 
sinergis bersama-sama dengan APIP 
Kementerian, Lembaga, Pemerintah 
Daerah, dan Korporasi dengan 
mengawal pencapaian sasaran program 
pembangunan yang bersifat lintas 
sektoral. Pencegahan korupsi juga 
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dilakukan pada penerimaan negara 
yaitu dengan melalui pengawasan 
untuk meningkatkan ruang fiskal, 
pengawasan terhadap optimalisasi 
pemanfaatan aset negara/ daerah, dan 
pengawasan pembiayaan dan alokasi 
keuangan daerah (dana transfer). Untuk 
pengamanan keuangan negara dan 
daerah, pengawasan diarahkan pada 
upaya debottlenecking dan clearing 
house dalam kerangka pengawasan 
represif untuk preventif.

Peran BPKP dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi 
tidak terlepas dari  kebijakan umum 
pemerintah. Upaya pemberantasan 
korupsi dalam periode pemerintahan 
saat ini antara lain diwujudkan dalam 
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi yang fokus 
pada tujuh sektor yaitu industri ekstraktif/
pertambangan, infrastruktur, sektor 
privat, penerimaan negara, tata niaga, 
BUMN dan pengadaan barang dan jasa. 
Inpres itu bertujuan untuk memperbaiki 
indeks persepsi korupsi, memperbaiki 
tingkat ease of doing bussiness, dan 
transparansi pemerintahan.  Inpres 
tersebut kemudian dilanjutkan dengan 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2018 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi yang fokus pada 
tiga hal yakni perizinan dan tata niaga, 
keuangan negara dan penegakkan 
hukum dan reformasi birokrasi. 
Perkembangan terkini adalah adanya 
ketentuan mengenai imbalan bagi 
pelapor korupsi. Pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2018 tentang tata cara pelaksanaan 
peran serta masyarakat dan pemberian 

penghargaan dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Memperhatikan berbagai regulasi 
pemberantasan korupsi tersebut serta 
kondisi dan penyebab korupsi serta 
penyebab inefektivitasnya upaya 
pemberantasan korupsi tersebut diatas, 
BPKP memandang penting dilakukan 
penajaman strategi pemberantasan 
korupsi yang mencakup tiga area 
intervensi yaitu:

• Perubahan sikap dan perilaku 
menjadi anti korupsi;

• Penguatan sistem dalam organisasi;
• Pengembangan budaya organisasi 

yang anti korupsi.
Penajaman strategi pemberantasan 
korupsi pada ketiga hal tersebut dapat 
dilakukan melalui aplikasi dari (i) 
akuntansi manajemen, (ii) akuntansi 
forensik, dan (iii) manajemen risiko 
fraud serta (iv) fraud examination 
(lihat Diagram 2).  Selain itu, peran 
BPKP dalam meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko korupsi juga dilakukan 
melalui perpaduan dari akuntansi 
forensik dan fraud examination dimana 
fraud investigation merupakan peran 
pemadunya.

Berlandaskan kerangka teori 
pengembangan metodologi 
pengawasan tersebut, berikut diuraikan 
beberapa peran akuntan dalam upaya 
pemberantasan korupsi. 

Pencegahan Korupsi 
melalui Penguatan SPIP 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) mewajibkan menteri/pimpinan 
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota 
melakukan pengendalian atas kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
BPKP diamanahkan untuk melakukan 
pembinaan penyelenggaraan SPIP. 
Untuk mempercepat implementasi 
penyelenggaraan SPIP, Presiden 
menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Peningkatan Kualitas Sistem 
Pengendalian Intern dan Keandalan 
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 
Intern dalam rangka Mewujudkan 
Kesejahteraan Rakyat. 

Instrumen pengukuran dan 
pengembangan yang diimplementasikan 
oleh BPKP adalah maturitas SPIP yaitu 
kerangka kerja yang menunjukkan 
karakteristik dasar kematangan 
penyelenggaraan SPIP yang terstruktur 
dan berkelanjutan serta dapat digunakan 
sebagai instrumen evaluatif dan panduan 
generik peningkatan efektivitas SPIP. 
Terdapat enam tingkatan maturitas SPIP 
yaitu “Belum Ada” (Level 0), “Rintisan” 
(Level 1) , “Berkembang” (Level 2), 
“Terdefinisi” (Level 3), “Terkelola dan 
Terukur” (Level 4), dan “Optimum” 
(Level 5). Semakin tinggi level maturitas 
penyelenggaraan SPIP pada K/L/
Pemda, diharapkan akan semakin baik 
kualitas pencapaian tujuan instansi 
pemerintah.

Maturitas SPIP K/L/ Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota Level 3 (Terdefinisi) 
merupakan tingkat minimal maturitas 
SPIP yang diharapkan dicapai oleh 
K/L/Pemda. Pada level 3 tersebut K/L/
Pemda dipandang telah melaksanakan 
praktik pengendalian intern yang 
terdokumentasi dengan baik meskipun 
evaluasi atas pengendalian intern belum 
didukung dengan dokumentasi yang 
memadai. Capaian maturitas SPIP 
sampai dengan tahun 2017.

Pencegahan Korupsi 
melalui Peningkatan 
Kapabilitas APIP 
Upaya preventif melalui penguatan 
SPIP secara berkelanjutan perlu diiringi 
dengan kemampuan APIP untuk 
melakukan deteksi dini (early warning 
system) dan memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa SPIP tersebut 
telah berjalan efektif. BPKP berupaya 
meningkatkan kapabilitas APIP tersebut 
dengan mengimplementasikan Internal 
Audit Capability Model (IA-CM) yang 
dikembangkan oleh The Institute of 
Internal Auditor (IIA). Kapabilitas APIP 
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dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan 
(level) yaitu Initial (level 1), Infrastructure 
(level 2), Integrated (level 3), Managed 
(level 4), dan Optimizing (level 5). Setiap 
level kapabilitas terdiri atas satu atau 
beberapa area proses kunci (Key Process 
Area/KPA), dimana KPA ini terkait dengan 
enam elemen  pengawasan intern yaitu 
Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan 
SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas 
dan Manajemen Kinerja, Budaya 
dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan 
Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

BPKP mentargetkan APIP dapat memiliki 
kapabilitas level 3 (Integrated) yaitu APIP 
yang mampu:

• Memberikan keyakinan yang memadai 
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pencapaian tujuan 
(assurance activities);

• Memberikan peringatan dini dan 
meningkatkan efektivitas manajemen 
risiko (anti corruption activities); dan

• Memelihara dan meningkatkan kualitas 
tata kelola penyelenggaraan tugas dan 
fungsiInstansi Pemerintah (consulting 
activities).

Capaian kapabilitas APIP sampai dengan 
tahun 2017.

Pencegahan Korupsi 
melalui Pengawasan Bidang 
Investigasi
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi 
dan Pengembangan Budaya 
Organisasi Anti Korupsi.  
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi 
(MPAK) adalah paradigma dalam 
pemberantasan korupsi yang 
menempatkan pembelajaran anti korupsi 
sebagai faktor kunci keberhasilan 
pemberantasan korupsi.  BPKP berperan 
dalam membantu, mendorong dan 
memfasilitasi pegawai agar dapat 
memperoleh pengetahuan  dan menguasai 
ketrampilan/keahlian mengenai anti 
korupsi. Untuk meoperasionalisasikannya,  
dibentuk Komunitas Pembelajar Anti 
Korupsi (KomPAK)  yaitu sekelompok 
pihak – pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) dari suatu instansi 
pemerintah atau korporasi negara/daerah 
yang mempunyai tujuan yang sama 
yaitu mewujudkan kepemerintahan yang 
baik dan pemerintahan yang bersih di 
organisasinya masing– masing.  KomPAK 
melakukan pertemuan secara rutin dan 
berkelanjutan maupun secara insidentil 
untuk berkolaborasi melakukan aktivitas 
pembelajaran anti korupsi secara aktif, 

partisipatif dan interaktif.

Peningkatan pemahaman dan kepedulian 
yang dicapai melalui KomPAK diharapkan 
dapat berlanjut untuk membentuk budaya 
organisasi anti korupsi. Budaya organisasi 
adalah sistem nilai bersama yang menjadi 
acuan para pegawai dalam melakukan 
kegiatan untuk mencapai visi, misi dan 
tujuan organisasi. Budaya organisasi 
dikembangkan dari seperangkat norma, 
nilai, asumsi, keyakinan dan filosofi hidup 
dari para anggota organisasi (Schein, 
(2010), Pfister (2009)). Budaya organisasi 
dapat dianalisis pada beberapa tingkatan 
berdasarkan ukuran sampai sejauh 
mana fenomena budaya tersebut 
dapat diobservasi. Budaya organisasi 
mencakup lingkungan fisik, bahasa, 
produk dan teknologi, kreasi artistik, 
sopan santun, ungkapan perasaan, mitos 
dan cerita mengenai organisasi,  nilai-
nilai yang dipublikasikan, ritual, upacara 
dan perayaan. Budaya organisasi juga 
terkait dengan lingkungan pengendalian 
yang mencakup the tone at the top, 
iklim etika, filosofi manajemen dan gaya 
kepemimpinan. Sebagai sebuah konsep 
yang abstrak, budaya organisasi perlu 
dioperasionalkan agar dapat diamati 
dan selanjutnya dianalisis untuk dinilai 
kesesuaiannya dengan nilai-nilai anti 
korupsi. 

Pengembangan Budaya Organisasi 
Anti Korupsi (PBOAK) adalah proses 
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 
bukti atas budaya organisasi (norma, 
filosofi dan nilai-nilai) untuk menilai 
apakah perilaku pegawai organisasi telah 
anti korupsi dengan meyakini aturan – 
aturan perilaku dan norma – norma yang 
telah ditetapkan telah ditaati oleh pegawai. 
Tujuan dari PBOAK ini adalah untuk 
mendapatkan bukti sejauh mana nilai-nilai 
organisasi telah menjadi pertimbangan 
utama dalam setiap keputusan organisasi 
dan merasuk dalam kegiatan operasional 
organisasi (CIIA, 2014). “Keunggulan” 

PBOAK adalah dimungkinkannya 
didapatkan root cause, akar penyebab 
permasalahan organisasi yang mungkin 
tidak terdeteksi melalui audit atau evaluasi 
lainnya yang pada umumnya fokus pada 
kelemahan hard control. Rekomendasi 
dan rencana tindak perbaikan yang 
dihasilkan dari PBOAK dapat berupa 
perbaikan strategi sosialisasi dan 
akulturasi atau peningkatan komunikasi 
atasan-bawahan, peningkatan komitmen 
organisasional pegawai atau bahkan 
merekomendasikan perubahan nilai dan 
gaya kepemimpinan.

Fraud Control Plan

Fraud Control Plan dan variasinya seperti 
Fraud Prevention and Response Plan dan 
Fraud Control Framework dikembangkan 
dan diterapkan di Inggris, Australia dan 
Selandia Baru. BPKP mengadopsinya 
dengan pertimbangan bahwa FCP 
tersebut merupakan pengendalian 
yang dirancang secara spesifik untuk 
mencegah, menangkal dan memudahkan 
pengungkapan kejadian yang berindikasi 
korupsi. FCP dipandang sebagai penguat 
SPIP terutama untuk merespon fraud 
(korupsi) yang sistematis dan terstruktur. 
Terdapat sepuluh atribut FCP, yaitu:

• Kebijakan anti fraud
• Standar perilaku dan disiplin
• Struktur pertanggungjawaban
• Penilaian risiko fraud
• Kepedulian internal (pegawai)
• Kepedulian eskternal (pelanggan, 

pengguna jasa, penyedia barang/jasa 
dan masyarakat)

• Sistem whistleblowing (pelaporan) 
kejadian fraud

• Perlindungan whistleblower
• Prosedur investigasi
• Pengungkapan kepada pihak eksternal.
FCP dapat diimplementasikan sebagai 
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FCP organisasional yang mencakup 
keseluruhan organisasi, FCP tematik 
yang fokus pada jenis fraud tertentu atau 
jenis pengendalian tertentu maupun FCP 
Lintas Sektoral.

Probity advice and assurance, Audit 
Klaim, Audit Penyesuaian Harga, 
dan Evaluasi Hambatan Kelancaran 
Pembangunan

Probity advice and assurance merupakan 
pemberian advis secara independen dan 
obyektif terhadap suatu proses kebijakan 
dan kegiatan dalam rangka mendapatkan 
keyakinan yang memadai bahwa seluruh 
proses prose telah diikuti dengan Benar, 
Jujur dan Berintegritas. Probity advice and 
assurance dapat dilakukan dalam bentuk 
audit, reviu maupun pendampingan 
dan bimbingan teknis dan dilakukan 
selama proses tersebut secara real time 
ataupun segera setelah segera setelah 
proses selesai. Probity advice and 
assurance bertujuan untuk meyakinkan 
masyarakat dan pelaku usaha bahwa 
proses PBJ dapat dipercaya. Selain itu, 
probity assurance and aadvice bertujuan 
meminimalkan kemungkinan terjadinya 
proses pengadilan yang timbul karena 
Proses PBJ.

Audit  Investigatif, Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara dan 
Penelusuran Aset dan Pemulihan 
Kerugian

Audit  Investigatif, Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara dan Penelusuran Aset 
dan Pemulihan Kerugian merupakan 
rangkaian pengawasan bidang investigasi 
yang pada umumnya dilakukan untuk 
membantu aparat penegak hukum 
dalam menangan tindak pidana korupsi. 
Audit investigatif merupakan audit yang 
dilakukan dengan pendekatan investigatif 
dengan menggunakan keahlian 
penyelidik dimana auditor dituntut untuk 
berpikir seperti layakanya seorang pelaku 
korupsi. Audit investigatif adalah proses 
mencari, menemukan, mengumpulkan, 
dan menganalisis serta mengevaluasi 
bukti – bukti secara sistematis oleh pihak 
yang kompeten dan independen untuk 
mengungkapkan fakta atau kejadian 
yang sebenarnya tentang indikasi tindak 

pidana korupsi dan/atas tujuan spesifik 
lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 
Audit investigatif dapat juga dilakukan 
untuk memenuhi permintaan pimpinan 
instansi pemerintah dalam kerangka early 
warning system dan upaya represif yang 
konstruktif.

Audit PKKN dilakukan dalam rangka 
memenuhi permintaan instansi penyidik 
(Kejaksaan, POLRI dan KPK) untuk 
menghitung kerugian keuangan negara 
akibat penyimpangan yang berindikasi 
tindak pidana korupsi atau tindak pidana 
kejahatan lainnya dan/atau perdata yang 
merugikan keuangan negara.

Penelurusan aset dapat didefinisikan 
sebagai proses dimana seorang auditor 
melakukan identifikasi, pelacakan, 
dan penentuan lokasi atas aset hasil 
perbuatan tindak pidana korupsi untuk 
proses hukum selanjutnya di persidangan. 
Penelusuran aset dapat berbentuk upaya 
yang dilakukan oleh penyidik atau akuntan 
forensik untuk mengikuti jejak arus atau 
transaksi keuangan.

Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, 
dan Evaluasi Hambatan Kelancaran 
Pembangunan

Instrumen pencegahan korupsi lainnya 
yang selama ini telah dilaksanakan 
oleh BPKP adalah audit klaim dan audit 
penyesuaian harga. Audit Klaim adalah 
proses pengumpulan dan evaluasi bukti 
– bukti terkait dengan klaim penyedia 

barang/jasa kepada pemberi kerja atas 
tambahan biaya yang diajukan oleh 
penyedian barang/jasa sebagai akibat 
timbulnya kondisi yang bukan merupakan 
kesalahan penyedian barang/jasa. Dalam 
audit klaim auditor mengumpulkan 
dan mengevaluasi bukti untuk menilai 
ketepatan aspek kontraktual, aspek teknis 
dan aspek keuangan. Audit penyesuaian 
harga adalah proses pengumpulan dan 
evaluasi bukti – bukti terkait dengan 
penyesuaian harga baik eskalasi maupun 
de-eskalasi atas suatu kontrak tahun 
jamak atau karena kebijakan pemerintah, 
untuk memeroleh simpulan nilai 
penyesuaian harga.

Untuk permasalahan yang dapat 
menghambat pembangunan, BPKP 
melaksanakan Evaluasi Hambatan 
Kelancaran Pembangunan yaitu evaluasi 
secara independen dan obyektif untuk 
mendapatkan alternatif penyelesaian 
sesuai ketentuan yang berlaku melalui 
mediasi. Hambatan pelaksanaan 
pembangunan adalah kondisi dimana 
proses pembangunan tidak dapat 
mencapai keluaran (output), hasil 
(outcome) dan manfaat (benefit) yang 
telah ditetapkan karena adanya masalah 
yang tidak dapat diselesaikan dengan 
menggunakan kewenangan pihak terkait. 
Hambatan pembangunan juga dapat 
disebabkan oleh ego sektoral, perbedaan 
persepsi mengenai suatu peraturan, atau 
perbedaan antara kondisi rill.

Ilmu Akuntansi terutama akuntansi manajemen dan akuntansi forensik yang dipadukan dengan teori – teori manajemen risiko 
fraud dan fraud examination berperan penting dalam mengoptimalkan peran Akuntan dalam pemberantasan korupsi di indonesia. 
Pengembangan ilmu akuntansi melalui kegiatan penelitian di dunia akademis harus terus dilakukan, baik penelitian murni maupun 
penelitian terapan. Modus operandi korupsi yang semakin canggih sehingga semakin sulit dideteksi dan dicegah perlu diantisipasi 
dengan pengembangan peran akuntansi manajemen dan akuntansi forensik. Dengan teori akuntansi manajemen dan akuntansi 
forensi yang valid, dan regulasi yang semakin relevan dengan perkembangan lingkungan, diharapkan BPKP sebagai auditor presiden 
dapat terus berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
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Kamis, 29 November 2018, Deputi 
Kepala BPKP Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah, Gatot Darmasto hadir 
menyampaikan materi pada 
Workshop Pengawasan Program 
Inovasi Desa yang diselenggarakan 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 
di Hotel The Rinra Makassar.

Workshop ini menghadirkan para 
Inspektur dan para Kepala Badan 
Pemerintah Desa dari seluruh 
Pemerintah Daerah di wilayah 

Timur Indonesia.  Selain dari BPKP, 
terdapat pula narasumber dari 
Kementerian Dalam Negeri, Polri, 
Kejaksaan Tinggi Sulsel, serta 
Satgas Dana Desa. Dari seluruh 
narasumber tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa hampir semua 
memiliki pandangan yang sama 
terkait dengan pengawasan yg 
efektif dari APIP sangat penting 
dalam menyukseskan program 
dana desa.

Pada kesempatan tersebut Gatot 
Darmasto menyampaikan bahwa 

untuk memperkuat pengawasan 
dan tata kelola Pemerintah 
Daerah termasuk Desa, maka dua 
pilar utama yaitu SPIP dan APIP 
harus diperkuat, untuk itu faktor 
pimpinan yang dapat memahami 
dan mengerti arti penting 2 pilar ini 
sangat diperlukan.  Dengan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dan APIP yang baik dan 
efektif maka akan diperoleh 
akuntabilitas keuangan dan 
akuntabilitas kinerja, opini Wajar 
tanpa pengecualian dan wilayah 
bebas dari korupsi serta wilyah tertib 
administrasi akan dapat diperoleh 
dengan sendirinya sehingga 
tujuan utama berdirinya organisasi 
menjadi good governance dan 
clean government dalam rangka 
mensejahterakan rakyat akan bisa 
tercapai. "Namun kondisi yang 
terjadi sekarang ini agak aneh 
dimana Pemerintah Daerah yang 
meraih opini WTP beberapa kali 
memiliki tingkat maturitas SPIP dan 
level kapabilitas APIP yang masih 
rendah yakni masih dibawah level 
3", ungkapnya.

Lebih lanjut beliau menekan kepada 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

Gelar Workshop 
Pengawasan Desa,  

Kemendes PDTT hadirkan BPKP 
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(APIP) agar dapat melaksanakan 
dua fungsi utama yaitu assurance, 
memberikan penjamimanan 
kepada seluruh kegiatan yang ada 
di organisasi tersebut, “termasuk 
memberikan penjaminan bahwa 
laporan keuangan yang akan 
ditandatangani Kepala Daerah 
sudah benar”, kata beliau.  
Consulting, memberikan konsultasi 
kepada seluruh unit kerja dalam 
berbagai hal agar semua kegiatan 
yang dilaksanakan menjadi 
akuntabel, “APIP jaman old hanya 
melakukan audit ketaatan saja 

(whatsdog), tetapi 
APIP jaman now harus 
bisa menjadi Strategic 
bisnis partner bagi 
instansi di Pemerintah 
Daerahnya”, lanjut 
Deputi.

APIP perlu melakukan 
perubahan paradigma 
baru dengan perluasan 
jenis kegiatan 
yang mencakup 
audit kinerja, audit 
investigasi, reviu, 
evaluasi, pemantaun 
dan juga sebagai 
compliance office risk 
management, APIP 
juga bisa melakukan 
asistensi penyusunan 
LKPD, pendampingan 
audit BPK, 
pembimbingan dan 
konsultasi manajemen 
risiko pengendalian 
intern serta konsultasi 
pengadaan barang 

dan jasa.

Dengan demikian diharapkan 
kepada APIP agar memiliki 
assurance activities, memberikan 
keyakinan yang memadai atas 
ketaatan, kehematan, efisiensi 
dan efektifitas pencapaian 
tujuan instansi pemerintah. Anti 
cooruption activities, memberikan 
peringatan dini dan meningkatkan 
efektifitas manajemen risiko 
instansi pemerintah, dan advisory 
activities, memberikan masukan 

yang dapat memelihara dan 
meningkatkan kualitas tata kelola 
instansi pemerintah.

Sesuai dengan RPJMN tahun 2019 
dan instruksi Presiden, maturitas 
SPIP bagi seluruh instansi pusat 
dan daerah sudah harus mencapai 
85% level 3 pada akhir tahun 
2019, sementara target maturitas 
SPIP sampai tahun 2018 masih 
sangat rendah. Untuk Kapabilitas 
APIP juga harus mencapai level 3, 
dari 86 Kementerian/lembaga (KL) 
hanya 4 KL yang sudah mencapai 
level 3, untuk Pemerintah Provinsi 
belum ada yang mencapai level 3 
dari 34 pemprov, sedangkan dari 
508 Kabupaten/kota, 1 Kab./kota 
yang sudah mencapai level 3.  

Diakhir pemaparannya Deputi 
menyampaikan penggunaan 
aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes) telah mengalami 
peningkatan yang signifikan sejak 
diimplementasikan tahun 2015, 
dari 74.957 desa di Indonesia, 
93,22% sudah menggunakan 
aplikasi Siskeudes, tersisa hanya 
beberapa desa di 3 provinsi yang 
belum mengimplementasikan 
Aplikasi Siskeudes. Oleh karena 
itu aplikasi Siskeudes yang telah 
diimplementasikan tersebut dapat 
dipergunakan sebaik-baiknya 
sehingga dapat mewujudkan 
pemerintahan desa yang 
akuntabel. 

(Humas sulsel/uluelang/ipL)
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Intergritas, Inovasi, 
Independen…. Pekikan yel – yel 
yang akhir – akhir ini sering 
kita dengar setiap ada kegiatan 

dikedeputian PKD, yel – yel yang 
di harapkan dapat memberikan 
semangat baru bagi anggotanya 
dalam mencapai target yang telah 
ditetapkan dalam IKU BPKP thn 
2019 – 2024. Salah satu target 
yang sedang “greget” untuk 
dikejar khususnya di kedeputian 
PKD adalah “Pencapaian Maturitas 
SPIP”.

Maturitas SPIP sebenarnya 
bukan hal yang baru, Presiden RI 
Joko Widodo  telah menjadikan 
maturitas SPIP sebagai target 
indikator kinerja bidang aparatur 
Negara yang ditetapkan dalan 
RPJMN 2015 – 2019. Target tersebut 
kemudian menjadi kesibukan baru 
bagi Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) untuk menilai 
maturitas SPIP pada instansi/
Pemerintah Daerah masing – 
masing. Menyikapi hal tersebut, 
BPKP selaku instansi Pembina 
SPIP telah mengantisipasi dengan 
menyiapakan pedoman melalui 
Peraturan Kepala BPKP Nomor 
4 tahun 2016 tentang Pedoman 
penilaian dan Strategi Peningkatan 
Maturitas SPIP.

 Apa sih arti Maturitas SPIP? 
Maturitas sendiri bisa diartikan 
kematangan atau kedewasaan. 

Jadi maturitas SPIP menunjukkan 
ukuran kematangan dari sistem 
pengendalian intern pada suatu 
entitas. Lantas apa yang menjadi 
ukuran untuk menilai kematangan 
atau kualitas dari sistem 
pengendalian intern? Ukuran yang 
paling mudah yaitu kemampuan 
sistem pengendalian intern dalam 
mendukung pencapaian tujuan 
organisasi. Namun masih sangat 
abstrak kalau pengukuran untuk 
pencapaian tujuan organisasi, 
diperlukan suatu jenis pengukuran 
yang lebih konkrit untuk menilai 
tingkat maturitas atas sistem 
pengendalian intern.

Pengukuran maturitas lebih 
konkrit dengan pendekatan 
dua aspek yaitu aspek desain 
pengendalian intern dan aspek 
penerapan. Aspek desain adalah 
ada tidaknya dan/ atau baik 
tidaknya rancangan pengendalian 
intern suatu organisasi. 
Sedangkan aspek penerapan 
adalah terkait dengan efektif 
tidaknya pelaksanaan rancangan 
pengendalian intern yang ada. 
Jadi suatu organisasi dinyatakan 
memiliki tingkat maturitas sistem 
pengendalian intern yang baik 
apabila telah memiki rancangan 
atas pengendalian intern dan telah 
diterapkan secara efektif dalam 
setiap aktivitas organisasi untuk 
mencapai tujuan organisasi.

Setiap pengukuran pasti 
memerlukan alat ukur, sama 
halnya  untuk mengukur tingkat 
maturitas Sistem Pengendalian 
Intern, satuan ukurnya adalah 
level maturitas. Dalam SPIP ada 5 
tingkatan level maturitas, yaitu:

Level 1 :   Rintisan, pada level 
ini praktek pengendalian intern 
dimana organisasi telah memiliki 
kebijakan/SOP sesuai dengan 
kebutuhan organisasi masing - 
masing, namun belum terorganisasi 
serta tanpa komunikasi dan 
pematauan

Level 2 : Berkembang, pada level 
ini praktek pengendalian intern, 
telah dilakukan pengkomunikasian 
atas kebijakan/SOP yang dimiliki 
kepada seluruh pihak – pihak 
yang berkepentingan melalui 
saluran komunikasi yang di miliki 
oleh organisasi namum  tidak 
terdokumentasi dengan baik dan 
belum ada evaluasi atas kebijakan 
tersebut.

Level	 3	 :	 	 Terdefinisi,	 pada	
level ini kebijakan/ SOP terlah 
terimplemtesi oleh sebagian besar 
pejabat dan pegawai terkait namun 
evaluasinya tanpa dokumentasi 
yang memadai.

Level 4 :  Terkelola dan terukur, 
pada level ini pengendalian 
intern telah diterapkan dengan 
efektif dan ada evaluasi formal 

Rabiatul Adawiyah, PFA Bidang APD BPKP Sulsel

Penilaian Maturitas SPIP
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yang terdokumentasi. Evaluasi 
diarahkan	 untuk	menilai	 efektifitas	
dari implemetasi kebijakan dalam 
rangka memberikan keyakinan yang 
memadai atas pencapaian tujuan 
organisasi.

Level 5 : Optimum, pada level 
ini pengendalian intern telah 
diterapkan dengan berkelanjutan, 
terintegrasi dalam pelaksanaan 
kegiatan dan didukung pemantauan 
secara otomatis. 

Pelevelan dalam mengukur 
maturitas SPIP ini dapat dijadikan 
sarana bukan saja sebagai alat 
ukur namun menjadi sarana untuk 
menyusun rencana tindak (action 
plan) untuk perbaikan berkelanjutan 
atas pengendalian intern yang 
dimiliki oleh organisasi.

Bagaimana cara menggunakan 
leveling sebagai alat ukur dari 
maturitas SPIP? Berdasarkan PP 
60 tahun 2008, BPKP membuat 
pedoman SPIP merinci parameter 
maturitas berdasarkan 5 unsur 
pengendalian dan 25 sub unsur 
pengendalian, 5 unsur dan 25 sub 
unsur inilah yang menjadi objek 
mengukuran atau leveling untuk 
mengukur tingkat maturitas SPIP 
suatu organisasi sehingga terdapat 
125 buah parameter maturitas SPIP 
yang disusun secara gradasi dari 
terendah (level 1, Rintisan) sampai 
tertinggi (level 5, optimum) . 5 
unsur pengendalian itu adalah:

1. Lingkungan Pengendalian 
(Control environment)

2. Penilaian Risiko (risk 
assessment)

3. Kegiatan Pengendalian (control 
activities)

4. Informasi dan Komunikasi 
(information and 
communication)

5. Kegiatan Pemantauan 
(monitoring activities)

Peraturan Kepala BPKP Nomor 
4 tahun 2016 adalah parameter 
yang digunakan untuk mengukur 
tingkat maturitas SPIP. Setelah 
ada parameter yang jelas pada 
masing – masing level parameter, 
kemudian dilakukan uji keberadaan 
dan penerapan sistem pengendalian 
pada organisasi. Pengujian 
dilakukan dengan cara menyebarkan 
kuisoner, wawancara, observasi dan 
uji dokumen untuk memberikan 

keyakinan dan membuat kesimpulan 
tentang sistem pengendalian yang 
ada di organisasi tersebut.

Penilaian maturitas dilakukan 
oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) dengan 
berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah No. 60 tahun 2008 dan 
pedoman BPKP - Peraturan Kepala 
BPKP Nomor 4 tahun 2016. Adapun 
penilaian maturitas SPIP yang 
dilakukan oleh APIP melalui:

1. Penilaian pendahuluan, yaitu 
dengan melakukan survey persepsi 
maturitas SPIP, validasi awal hasil 
survey dan perhitungan skor awal 
maturitas SPIP.

2. Pengujian bukti maturitas, 
yaitu dengan menguji data 
maturitas SPIP  yang terkumpul 
dengan teknik kuisoner lanjutan, 
wawancara, reviu dokumen dan 
observasi. Tujuan pengujian bukti 
maturitas adalah untuk memberikan 
keyakinan bahwa data yang tersedia 
telah mencerminkan kondisi tingkat 
maturitas SPIP yang sebenarnya.

Hasil penilaian maturitas SPIP oleh 
APIP harus disampaikan dalam 
bentuk laporan  kepada manajemen 
yang memuat:

•	 Area of improvement atas 
setiap unsur SPIP yang dinilai 
maturitasnya;

•	 Rekomendasi perbaikan untuk 
meningkatkan level maturitas 
SPIP, rekomendasi bisa untuk 
meningkat 1 level di atasnya 

ataupun sampai dengan level 
optimum.

Dengan demikian, penilaian 
tingkat maturitas tidak berhenti 
pada leveling saja tetapi untuk 
peningkatan kualitas SPIP, sesuai 
dengan pedoman SPIP -  Peraturan 
kepala BPKP no 4 tahun 2016 
menyatakan bahwa “Tingkat 
maturitas atau kematangan SPIP 
menunjukkan kualitas proses 
pengendalian terintegrasi dalam 
pelaksanaan sehari-hari tindakan 
manajerial dan kegiatan teknis 
instansi pemerintah”.

Satu hal yang menarik di nyatakan 
dalam perka BPKP No. 4 tahun 

2016 penilaian atas maturitas 
penyelengaraan SPIP adalah: Fokus 
pada	substansi	dan	filosofi	SPIP	dan	
bukan sekedar fokus pada unsur./ 
sub unsur SPIP.

Akhir – akhir ini kesibukan 
terbesar teman – teman di bidang 
Akuntabilitas pemerintah Daerah 
(APD) adalah untuk melakukan 
bimbingan teknis peningkatan 
maturitas SPIP di lingkungan 
pemerintah daerah dan melakukan 
reviu atas laporan mandiri 
maturitas SPIP yang disusun oleh 
APIP pemerintah daerah. Harapan 
terbesar kita tidak terjebak dalam 
pemenuhan format dan aspek 
formal saja tetapi lebih ke substansi 
atas penerapan SPIP di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

SPIP Level 3… Bisa…!!!!
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S
ejak tahun 2013, Inovasi 
mulai didengungkan oleh 
Kementerian PANRB melalui 
Kompetisi Inovasi Unit 

Pelayanan Publik di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah yang merupakan salah satu 
implementasi dari Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, serta sejalan 
dengan gerakan One Agency One 
Innovation dalam mendukung 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 
Inovasi disini bukan berarti sesuatu 
yang benar-benar baru, namun 
dapat berupa metode lama yang 
dimodifikasi, yang disesuaikan 
dengan kondisi yang memudahkan 
masyarakat dalam menerima 
pelayanan, baik tempat, waktu 
dan cara pemberian pelayanan itu 
sendiri.

Inovasi dapat diartikan sebagai 
pendorong utama pertumbuhan 
suatu organisasi karena mampu 
mengubah kapabilitasnya menjadi 
lebih adaptif dan mengembangkan 
kemampuan untuk mencari ide baru 

dalam mengoptimalkan sumber 
daya, kemampuan dan kompetensi 
yang dimiliki (Peres, Muller, dan 
Mahajan, 2010)

Inovasi adalah proses kreatif 
penciptaan pengetahuan dalam 
melakukan penemuan baru yang 
berbeda dan/atau modifikasi dari 
yang sudah ada.

Kementerian PANRB menterjemahkan 
Inovasi Pelayanan Publik sebagai 
terobosan jenis pelayanan baik 
yang merupakan gagasan/ide kreatif 
orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi 
yang memberikan manfaat bagi 
masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Dengan kata 
lain, inovasi pelayanan publik sendiri 
tidak mengharuskan suatu penemuan 
baru, tetapi dapat merupakan suatu 
pendekatan baru yang bersifat 
kontekstual dalam arti inovasi tidak 
terbatas dari tidak ada kemudian 
muncul gagasan dan praktik inovasi, 
tetapi dapat berupa inovasi hasil 
dari perluasan maupun peningkatan 
kualitas pada inovasi yang ada 
(PerMenPANRB Nomor 30/2014).

BPKP juga terus mengkampanyekan 
gerakan inovasi pelayanan publik 
sebagaimana dituangkan ke dalam 
tema pada HUT BPKP ke-35 “Inovasi 
Pengawasan untuk Akuntabilitas 
Pembangunan Negeri”. Tema 
tersebut diharapkan agar BPKP 
dapat membangun kesadaran atas 
pentingnya berinovasi sehingga 
tetap unggul dan berkualitas di 
dalam perkembangan pembangunan 
strategis yang cepat berubah.

Dalam penerapannya, suatu ide 
inovasi yang telah melalui tahap 
penciptaan inovasi sebagaimana yang 
dikemukakan Hansen dan Birkinshaw 
(2016) mulai dari idea generation 
(menghasilkan ide), idea conversion 
(memilih dan menetapkan ide, serta 
menyesuaikan ide atas produk/
jasa layanan), dan idea diffusion 
(penyebaran ide baik internal 
maupun eksternal) tidak dapat 
langsung diterapkan begitu saja, 
karena akan dihadapkan dengan 
beberapa hambatan. Hambatan atau 
penolakan atas pelaksanaan suatu 
inovasi tersebut dapat diartikan 

 Angga Aria Kusuma, PFA Bidang AN, BPKP Sulsel

Mengantisipasi Risiko

INOVASI
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Mengantisipasi Risiko

INOVASI

sebagai risiko inovasi.

Survei yang dilakukan oleh O’Sullivan (2002) 
mengungkapkan beberapa penyebab yang menjadi 
risiko dalam pelaksanaan inovasi adalah kepemimpinan 
yang lemah, pondasi organisasi yang lemah, buruknya 
komunikasi, pemberdayaan pegawai yang tidak jalan, dan 
lemahnya manajemen isipengetahuan dalam organisasi. 
Sedangkan Ramilo dan Embi (2014) mengklasifikasikan 
risiko inovasi ke dalam 6 kategori yaitu organisasi, 
pemerintah, teknologi, finansial, psikologi, dan proses.

1. Organisasi

•	 Lemahnya kepeminpinan
•	 Lemahnya sikap organisasi terhadap inovasi
•	 Kurangnya pemberdayaan dan dukungan terhadap 

inovasi
•	 Lemahnya manajemen pengetahuan
•	 Lemahnya peran manajer untuk melakukan 

supervisi
•	 SDM yang tidak memadai dalam menjalankan 

inovasi
•	 Lemahnya kerjasama tim dan kolaborasi
•	 Buruknya komitmen
•	 Kurangnya dukungan dari manajer dan staf

2. Pemerintah

•	 Birokrat yang kaku
•	 Penolakan terhadap perubahan
•	 Standar tinggi yang tidak disertai dengan 

dukungan sumber daya

3. Teknologi

•	 Kurangnya dukungan peralatan (komputer)
•	 Kurangnya pengetahuan tim akan penggunaan 

teknologi
•	 Kurangnya pelatihan
•	 Sulitnya transfer ilmu ke tim lain

4. Finansial

•	 Kurangnya dana
•	 Keengganan organisasi untuk mengalokasikan 

dana ke dalam pengembangan inovasi
•	 Besarnya kebutuhan dana untuk inovasi
•	 Besarnya 

5. Psikologi

•	 Takut akan perubahan kerja
•	 Kurangnya jaminan psikologi
•	 Takut akan perubahan produk/hasil
•	 Takut akan kegagalan/kerugian
•	 Takut akan perubahan proses
•	 Takut akan peningkatan biaya
•	 Kurangnya kepercayaan terhadap terknologi 

terbaru

6. Proses

•	 Kinerja dari peralatan/alat operasional yang 
kurang memadai

•	 Sulitnya pengintegrasian teknologi lama ke 
teknologi baru

•	 Lambatnya pemrosesan data

Banyaknya risiko inovasi dapat kita minimalisasi dengan 
cara mengidentifikasi risiko yang berpengaruh signifikan 
terhadap tujuan pelayanan. Identifikasi risiko dapat 
dilakukan dengan cara pengumpulan dan reviu dokumen, 
brainstorming, workshop yang difasilitasi, Focus Group 
Discussion (FGD), wawancara, survei/observasi, 
analisis alur proses bisnis, analisis pohon risiko ataupun 
penggolongan risiko.

Signifikansi risiko inovasi tidaklah sama dan harus 
disesuaikan dengan kondisi masing masing-masing 
lembaga pemerintah. Semakin tepat dalam melakukan 
identifikasi risiko inovasi, maka akan semakin tepat pula 
tindakan pencegahan yang akan ditetapkan.  

Inovasi dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan 
efisiensi, produktifitas, kualitas pelayanan. Oleh karena 
itu, risiko inovasi harus tetap diperhitungkan oleh 
organisasi agar inovasi tersebut dapat berjalan secara 
maksimal dalam menghasilkan pelayanan prima.
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Sebagai sebuah sistem yang 
dibangun dari konsep manajemen 
kinerja, SAKIP memberikan 
kerangka kerja bagi instansi 
pemerintah untuk menerjemahkan 
berbagai persoalan di masyarakat, 
merumuskan sasaran, dan 
menetapkan target-target 
kinerjanya. Siklus SAKIP mulai 
dari penetapan strategi, 
implementasi, hingga proses 
akuntabilitas kinerja idealnya 
dapat berkontribusi dalam 
memecahkan persoalan-persoalan 
yang terjadi di masyarakat.

Sayangnya, dalam banyak hal 
para perencana cenderung masih 
gagal	 mengidentifikasi	 masalah	
dan mencari akar penyebab. 
Desain dokumen perencanaan 
strategis yang disusun cenderung 
tidak menggambarkan strategi 
pemecahan masalah tersebut 
secara tepat. Selain itu, 

pengelolaan strategi sebagai 
cara untuk mengatasi masalah 
kompleks cenderung didekati 
dengan cara pandang silo.  Hal ini 
bisa jadi masih adanya anggapan 
bahwa masalah yang muncul di 
masyarakat dianggap bersifat 
tunggal dan berdiri sendiri, serta 
tidak berkaitan satu sama lainnya. 

Penyebab-penyebab kegagalan 
tersebut masih bisa ditambah 
lagi dengan banyaknya persoalan 
teknis, seperti penerjemahan 
berbagai indikator kualitatif 
ke dalam indikator kinerja 
kuantitatif. Sistem pengumpulan 
dan pengukuran data aktual 
kinerja hingga saat ini juga 
belum terbangun secara baik 
dan terintegrasi. Belum adanya 
konektivitas SAKIP dengan 
sistem remunerasi pegawai 
juga membawa dampak pada 
penerapan SAKIP yang ala 

kadarnya, formalitas semata, 
dan cenderung sekedar untuk 
menggugurkan kewajiban. 

Pendekatan Budaya Dalam 
SAKIP

Nur Ana Sejati dalam bukunya 
“Budaya Kinerja: Sebuah Upaya 
Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja 
Sektor Publik” mengemukakan 
argumen berlawanan soal 
bagaimana meningkatkan kualitas 
penerapan SAKIP. Menurutnya, 
SAKIP akan lebih efektif jika 
menggunakan pendekatan kultural 
atau budaya, bukan dengan 
pendekatan kesisteman semata. 

Intinya, keberhasilan penerapan 
SAKIP akan ditentukan oleh cara 
pandang para pelakunya, apakah 
mereka menganggap sebagai 
sebuah sistem semata atau 
sebagai falsafah hidup organisasi. 
Pandangan yang mengedepankan 

Eko Hery Winarno, Ak, MAP, CA., PFA Bidang APD, BPKP Sulsel

Sudah hampir dua dekade Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan pada instansi 
pemerintah. Sedikit banyak kita telah melihat kemajuannya, baik dari sisi kebijakan maupun 
penerapannya. Keberhasilan penerapan yang saya maksud masih sebatas pada kelengkapan infrastruktur 
sistem yang dibangun, belum pada substansi. Dampak dari kelemahan substansi tersebut, dapat kita 

lihat dari belum dapat dituntaskannya berbagai  persoalan di masyarakat. Di sisi lain, dari hari ke hari 
persoalan masyarakat kian kompleks.

Mengintegrasikan Manajemen Kinerja 
dan Manajemen Risiko

Melalui Pendekatan 
Kesisteman dan Budaya
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SAKIP sebagai sebuah falsafah hidup 
tidak serta-merta mengabaikan 
pembangunan sistem, tetapi justru 
menghidupkan sistem dengan 
cara membangun budaya yang 
lebih menekankan pada proses 
pembelajaran yang pada akhirnya 
mendorong proses perbaikan 
kinerja.

Merujuk hasil riset Ammons, 
Liston, dan Jones (2013), Ana 
menyimpulkan bahwa instansi 
pemerintah yang memandang 
manajemen kinerja sebagai falsafah 
hidup organisasi cenderung lebih 
efisien	 dalam	 kinerja	 pelayanan,	
mampu meraih tujuan strategisnya, 
mampu berkolaborasi dengan 
instansi lainnya secara lebih baik, 
dan lebih memperkuat budaya 
organisasi. 

Pendekatan kultural pada 
SAKIP, menurut saya, akan 
menjamin penerapan sistem 
tersebut tetap awet di masa 
depan. Tanpa pendekatan baru 
tersebut, penerapan SAKIP hanya 
akan terjebak pada formalitas 
pemenuhan infrastruktur dokumen 
semata dan melupakan tujuan 
hakiki dibangunnya sistem tersebut. 
Pertanyaannya, apakah SAKIP 
sudah menjadi kultur atau budaya 
organisasi pada setiap instansi 
pemerintah saat ini?

Lalu, jika pendekatan penerapan 
SAKIP sebagai sebuah sistem dan 
budaya berhasil dilakukan oleh 
setiap instansi pemerintah, apakah 
sistem tersebut serta-merta mampu 
menjamin penyelesaian berbagai 
persoalan di tengah masyarakat?

Integrasi Risiko dengan 
Kinerja
Selama hampir dua dekade 
implementasi SAKIP, sebagian 
besar instansi pemerintah hanya 
fokus pada kinerja yang meliputi 
sasaran, indikator kinerja, dan 
target-target. Sebaliknya, masih 
sedikit instansi pemerintah yang 
memperhatikan sisi lain dari 
kinerja tersebut, yaitu risiko. Risiko 
adalah sisi lain dari kinerja yang 
cenderung masih diabaikan oleh 
sebagian besar instansi pemerintah. 
Padahal, risiko memiliki dampak 
berarti bagi pencapaian kinerja 
instansi pemerintah. Kinerja dan 
risiko ibarat dua sisi mata uang 
yang memiliki nilai penting dan tak 
dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Hingga saat ini belum ada kebijakan 
yang secara khusus mengharuskan 
instansi pemerintah menerapkan 
manajemen risiko. Kebijakan terkait 
risiko melekat pada PP 60/2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah yang mewajibkan  
instansi pemerintah melakukan 
penilaian riisko. Alhasil, saat ini 
banyak instansi pemerintah yang 
telah memiliki daftar risiko dan 
peta risiko. 

Seperti halnya penerapan SAKIP di 
periode awal, hasil dari penilaian 
risiko tersebut sepertinya hanya 
berakhir pada pembuatan daftar 
risiko, peta risiko, dan dokumen 
rencana tindak pengendalian. Kita 
harus jujur bahwa keberadaan 
dokumen-dokumen tersebut masih 
erat kaitannya dengan upaya 
pencapaian level tiga maturitas 
SPIP dalam rangka memenuhi target 

RPJMN. Dengan kata lain, belum 
operasional dan berkontribusi 
pada pencapaian tujuan instansi 
pemerintah.

Kebijakan yang mengatur tentang 
kerangka kerja manajemen risiko 
sangat penting untuk memastikan 
dilaksanakannya pengomunikasian, 
evaluasi, serta pembaruan secara 
berkala atas daftar risiko dan 
tindakan/respon atas risiko yang 
dirancang secara efektif untuk 
mencegah, mengendalikan, 
atau mengatasi risiko. Oleh 
karenanya, pemerintah semestinya 
memprioritaskan untuk segera 
memberlakukan kebijakan terkait 
penerapan manajemen risiko.

Dengan demikian, manajemen 
risiko mesti diintegrasikan dengan 
SAKIP agar penerapan keduanya 
lebih berdaya guna. Dalam hal ini 
manajemen risiko dijalankan pada 
setiap tahapan SAKIP, mulai dari 
perencanaan strategis, pengukuran 
kinerja, monitoring dan evaluasi, 
serta pelaporan. 

Saat menyusun dokumen rencana 
strategis, ketika ditetapkan sasaran 
strategis, indikator kinerja, dan 
target-targetnya, pada saat yang 
sama	 juga	 diidentifikasi	 risiko-
risikonya. Pada level stratejik, 
strategi berupa kebijakan yang 
dirumuskan untuk mencapai 
sasaran-sasaran tersebut juga 
dimaksudkan untuk mencegah, 
mengendalikan, atau mengatasi 
risiko yang berpotensi dapat 
menghambat pencapaian 
sasaran-sasaran tersebut. Hal 
itu berlanjut ke level berikutnya 
ketika menyusun perencanaan dan 
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anggaran tahunan.

Dengan pendekatan ini, pada 
tahapan pelaksanaan kegiatan 
dilakukan pengukuran, monitoring, 
dan evaluasi terhadap capaian 
kinerja dan skor risiko secara 
bersamaan. Pada tahap pelaporan, 
akuntabilitas pencapaian 
kinerja aktual dan sebab 
ketidakberhasilannya mesti dapat 
dijelaskan dan dihubungkan dengan 
risiko-risiko yang terjadi. 

Analisis dan evaluasi kinerja yang 
dilakukan hingga saat ini masih 
belum menyentuh secara mendalam 
penyebab utama ketidakberhasilan 
suatu sasaran strategis. Integrasi 
manajemen risiko dengan SAKIP, 
memungkinkan instansi pemerintah 
untuk memahami keberhasilan atau 
kegagalan capaian kinerja dengan 
melihat bagaimana tindakan 
mengatasi risiko telah dilakukan. 

Sayangnya, sampai saat ini 
pemerintah belum mengeluarkan 
suatu kebijakan yang mencoba untuk 
mengintegrasikan manajemen risiko 
dan SAKIP. Membangun keduanya, 
kinerja dan risiko, secara bersama-
sama baik secara kesisteman dan 
kultural akan membantu instansi 
pemerintah menyelesaikan banyak 
masalah kompleks di masyarakat.

Membangun Budaya Peduli 
Risiko
Belajar dari pengalaman penerapan 
SAKIP di tanah air, semestinya 
penerapan manajemen risiko juga 
tidak hanya dilakukan dengan 
pendekatan kesisteman, tetapi 
juga mesti melakukan pendekatan 
kultural secara bersamaan. 

Persoalannya, sampai hari ini risiko 
masih dimaknai sebagai peristiwa 
yang berdampak buruk bagi instansi 
pemerintah. Pemaknaan negatif 
risiko yang diambil dari PP 60/2008 
karena masih mengacu pada COSO 
Internal Control tahun 1992. 

Padahal, jika kita mengacu pada 
kerangka kerja COSO ERM terbaru, 
risiko	 didefinisikan	 bukan	 hanya	
sebagai kejadian yang dapat 
berdampak negatif saja, tetapi 
juga berdampak positif. Dampak 
positif risiko ini memiliki sebutan 
lainnya sebagai peluang. 

Dengan pemahaman baru mengenai 

risiko tersebut, kebijakan yang 
dirumuskan di level stratejik 
oleh instansi pemerintah tidak 
melulu selalu untuk mencegah, 
mengendalikan, atau mengatasi 
risiko yang berdampak negatif, 
tetapi juga mendorong pemanfaatan 
risiko berdampak positif (peluang). 

Dalam pendekatan kultural, 
pemahaman baru akan risiko 
tersebut juga akan mempengaruhi 
psikologi para pegawai instansi 
pemerintah dalam menjalankan 
tugas-tugas keseharian mereka. 
Dengan pendekatan ini, 
kecenderungan pegawai untuk 
selalu berpikir negatif dapat 
dikurangi, karena diimbangi dengan 
tumbuhya pikiran positif yang dapat 
memicu	kreatifitas	dan	inovasi	yang	
sangat berguna dalam mengatasi 
masalah kompleks di masyarakat. 

COSO ERM terbaru juga menekankan 
pada	 kemampuan	mengidentifikasi	
dan mengelola risiko-risiko lintas 
bidang, unit, dan organisasi. 
Dengan pendekatan kultural, hal 
itu dapat mempengaruhi para 
perumus dan pelaksana kebijakan 
di setiap instansi pemerintah untuk 
lebih memilih pendekatan strategi 
kolaboratif ketimbang pendekatan 
silo seperti selama ini banyak 
ditempuh.

Meski tidak mudah, pengintegrasian 
antara SAKIP dan manajemen 
risiko dalam praktik rutin 
instansi pemerintah merupakan 
keniscayaan. Keduanya tidak 
hanya didekati secara kesisteman, 

tetapi juga kultural atau budaya. 
Menumbuhkan budaya kinerja dan 
peduli risiko secara bersamaan 
dan berkelanjutan akan mampu 
menghidupkan dan menggerakkan 
sistem yang dibangun. Komitmen 
pimpinan di setiap tingkatan 
dan pelibatan seluruh pegawai 
di instansi pemerintah dalam 
menumbuhkan kedua budaya 
tersebut menjadi prasyaratnya.

Untuk mendukung hal itu dapat 
terlaksana, saat ini sangat 
diperlukan kebijakan yang 
mengatur tentang kerangka 
manajemen risiko, penyempurnaan 
atas kebijakan tentang sistem 
pengendalian internal instansi 
pemerintah, dan revisi atas seluruh 
kebijakan terkait yang mengatur 
penerapan SAKIP. Kebijakan-
kebijakan tersebut mesti dipastikan 
mengatur mengenai pengintegrasian 
SAKIP dan manajemen risiko, serta 
penggunaan pendekatan kultural 
atau budaya dalam penerapannya.

Lebih jauh, perumusan strategi 
dengan pendekatan kolaboratif 
selayaknya menjadi kultur 
atau budaya di setiap instansi 
pemerintah, karena masalah 
kompleks yang dihadapi oleh 
instansi pemerintah tidak bisa lagi 
dihadapi sendiri dan dipandang 
sebagai sebuah masalah terpisah. 
Hal itu tentu saja mensyaratkan 
adanya komitmen bersama 
antar instansi pemerintah dalam 
memenuhi amanahnya kepada 
publik.*** 
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Baru saja selesai dilakukan reviu 
serentak  kapabilitas APIP level 
3 atas 93 APIP pada Inspektorat  
kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. Acara tersebut  berlangsung 
dari tanggal 13 sampai dengan 16 
November 2018 bertempat di Sentul 
Jawa Barat. 

Reviu serentak yang diselenggarakan 
oleh Deputi BPKP Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah kali 
ini diikuti oleh 16 Perwakilan BPKP.

Dalam upaya menjaga kualitas Penilaian 
Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu 
menggambarkan level kapabilitas yang 
sebenarnya, dilakukan proses Quality 
Assurance (QA) atau penilaian mandiri  
terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas 
APIP pada Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No 
16 tahun 2015 tentang pedoman teknis 
peningkatan kapabillitasAPIP dan Surat 
SE Deputi PPKD tentang Strategi dan 
Kebijakan Peningkatan Kapiabilitas 
APIP tahun 2018, Penjaminan Kualitas 
Atas Inspektorat Provinsi dilakukan 
oleh Rendal dan QA atas Inspektorat 
kabupaten/kota dilakukan oleh 
Perwakilan BPKP. Laporan atas QA atas 
Inspektorat kabupaten/kota tersebut 
direviu oleh Rendal.

Dalam reviu serentak kali ini 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan mengikutsertakan empat 
Inspektorat kabupaten, yaitu 
Inspektorat Kabupaten Sidenreng 
Rappang, Inspektorat Kabupaten 
Luwu, Inspektorat Kabupaten Luwu 
Timur, dan Inspektorat Kabupaten 
Gowa.

Sehubungan dengan pelaksanaan 
reviu serentak atas laporan QA 
level 3 Inspektorat kabupaten/kota, 

Perwakilan BPKP wajib menyampaikan 
data terkait kebututuhan reviu sebagai 
berikut :
1. Routing slip penerbitan laporan atas 

hasil QA
2. Laporan hasil QA berikut 

lampirannya
3. Surat permintaan reviu
4. Soft copy bukti pendukung 

pemenuhan kapabilitas APIP level 2 
dan  level 3

Pelaksanaan reviu serentak  
menggunakann Daftar Uji dan 
Dokumen Pendukung Internalisasi  
untuk Peningkatan Kapabilitas APIP di 
level 2 dan level 3.

Daftar uji digunakan dalam rangka 
untuk meyakini bahwa APIP telah 
mengimplementasikan KPA di setiap 
elemen secara baik dan terus menerus.

Sebagai contoh pada Elemen I Level 2 
dan level 3, beberapa hal yang perlu 
dipenuhi sebagai berikut:

•	APIP telah memiliki mandat untuk 
melaksanakan audit ketaatan dan 
dituangkan dalam IAC (Internal Audit 
Charter)

•	APIP telah mencantumkan audit 
ketaatan dalam Perencanaan 
Pengawasan Tahunan (PKPT)

•	APIP telah memiliki Pedoman / SOP 
terkait Pelaksanaan Audit Ketaatan

•	APIP telah melaksanakan Audit 
Ketaatan

•	APIP telah menyusun Laporan Hasil 
Audit Ketaatan

•	Hasil Audit ketaatan telah 
ditindaklanjuti

•	Pelaksanaan audit ketaatan telah 
memberikan outcome berupa 
peningkatan ketaatan terhadap 
peraturan dan pencegahan tindak 

penyimpangan Level 3:
•	APIP telah memiliki mandat untuk 

melaksanakan audit Kinerja dan 
Layanan Jasa Advis dan dituangkan 
dalam IAC (Internal Audit Charter)

•	APIP telah mencantumkan audit 
Kinerja dan Layanan Jasa Advis 
dalam Perencanaan Pengawasan 
Tahunan (PKPT)

•	APIP telah memiliki Pedoman / SOP 
terkait Pelaksanaan Audit Kinerja 
dan Layanan Jasa Advis

•	APIP telah melaksanakan Audit 
Kinerja dan Layanan Jasa Advis

•	APIP telah Menyusun Laporan Hasil 
Audit Kinerja dan Layanan Jasa Advis

•	Hasil Audit Kinerja dan Layanan Jasa 
Advis Telah Ditindaklanjuti

•	Pelaksanaan audit kinerja 
dan Layanan Jasa Advis telah 
memberikan outcome berupa 
perbaikan efektivitas, efisiensi, 
ke-ekonomisan serta peningkatan 
kinerja Pemerintah Daerah dan 
memberikan nilai tambah perbaikan.

Simpulan Umum Reviu Serentak

Dari 93 APIP yang mengikuti reviu 
serentak dibagi dalam tiga kelompok 
yaitu:

1. APIP  telah siap ekspose Level 3

2. APIP Proyeksi Level 3 dengan 
tambahan bukti pendukung; 

3. APIP perlu bimtek ulang Level 3 

Implementasi Kapabilitas APIP Level 
3 bahwa APIP perlu didorong agar 
menerapkan setiap KPA dalam satu 
siklus sejak kebijakan sampai dengan 
monitoring tindak lanjut maupun 
satu siklus tahunan yg menunjukkan 
hubungan/keterkaitan antar elemen 
antar KPA Kapabilitas APIP.

 St. Nasyrah Latif, PFA Bidang P3A, BPKP Sulsel

Pelaksanaan Reviu Serentak 
Penjaminan Kualitas Level 3
Peningkatan Kapabilitas APIP Kab./Kota
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Kesuaian pelaksanaan audit dengan 
Standar merupakan suatu hal 
yang sangat penting yang harus 
dijaga oleh setiap APIP dalam 

rangka memberikan jaminan mutu hasil 
audit yang dapat bermanfaat sesuai 
dengan tujuan Audit dan memberikan 
kepercayaan kepada pengguna serta 
pihak-pihak terkait lainnya. Salah satu 
upaya menjaga mutu audit adalah 
melalui telaah sejawat di dalam Internal 
APIP yang dilakukan melalui Reviu 
antara Irban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 
Birokrasi telah mengeluarkan Pedoman 
Telaah Sejawat yang diatur dalam 
Permenpan Nomor 28 tahun 2012 
tentang Pedoman Telaah Sejawat. 

Beberapa APIP telah melaksanakan 
telaah sejawat di dalam intern APIP 
melalui Reviu antar Irban. Namun 
demikian, hasil pelaksanaan Telaah 
Sejawat tersebut, pada beberapa 
APIP belum sepenuhnya dijadikan 
sebagai sarana untuk memberikan 
perbaikan pada proses pelaksanaan 
audit selanjutnya. Reviu antar Irban   
dilaksanakan lebih  dengan tujuan  
dalam rangka pemenuhan unsur  
penilaiaan  Kapabilitas  APIP. Selain itu 
juga disebabkan, pada pedoman telaah 
sejawat Permenpan, penilaiannya 
hanya menekankan pada   pemenuhan 
keberadaan unsur  namun belum secara  
spesifik  dibarengi  dengan penilaian atas 
pemenuhan kualitasnya. Sehingga, hasil 

penilaaian belum dapat dipergunakan 
untuk menentukan area-area utama 
yang memerlukan perbaikan dalam 
rangka meningkatkan  mutu hasil audit.

Mendasarkan hal tersebut, agar hasil 
Telaah Sejawat Reviu antar Irban dapat 
dipergunakan untuk meningkatkan 
mutu, maka dalam pelaksanaannya perlu 
dilakukan penyesuaian- penyesuaian 
terutama dalam penilaan unsur- unsur 
serta komponennya.

Penyesuaian dilakukan terhadap 
beberapa pertanyaan dan komponen 
yang ada pada pedoman sehingga akan 
lebih Simpel, dapat meningkatkan  Mutu 
hasil reviu antar Irban, dan mUdah 
karena dalam pelaksanaannya didukung 
dengan Lembar Kerja Reviu (LKR) SMU 
berbasis excell.

Telaah Sejawat Antar Irban 
Menggunakan LKR Simpel

Pedoman  Telaah  Sejawat  APIP  yang  
diatur dalam Permenpan 28 tahun 
2012 memuat penilaian terhadap 6 
(enam) komponen kendali mutu dan 
terdiri atas 37 pertanyaaan sebagai 
dasar melaksanakan telaah sejawat. 
Komponen Kendali Mutu tersebut 
yaitu: Penyusunan Rencana dan 
Program Kerja Audit, Supervisi Audit,   
Pelaksanaan   Audit,   Pelaporan   Hasil 
Audit, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan dan Tata Usaha dan SDM.

Pedoman Permenpan tersebut pada 
umumnya langsung dijadikan sebagai 

pedoman untuk melaksanakan   Telaah   
Sejawat   dalam   intern APIP melalui 
Reviu antar Irban, tanpa dilakukan 
penyesuaian. Padahal,  dalam  
Permenpan tersebut disebutkan bahwa 
pertanyaan yang terdapat  dalam 
Pedoman  yang dijadikan  dasar penilaian 
dapat dikembangkan sesuai kondisi yang 
ditemukan pada pelaksanaan telaahan 
sejawat.

Dengan pertimbangan tersebut, dalam 
rangka inovasi telaah sejawat, maka 
dilakukan penyesuaian atas komponen 
kendali mutu dan pertanyaan-
pertanyaan yang ada sehingga 
penilaiannya lebih simpel/sederhana 
karena dari semula 6 komponen 
Kendali Mutu sekarang menjadi hanya  
menggunakan 4 komponen kendali 
Mutu dan 20 pertanyaan. Lebih 
Simpel atau sederhana tetapi tidak 
berarti mengurangi substansi dari 
tujuan penilaiaan yaitu dalam rangka 
memberikan masukan untuk perbaikan 
dalam proses audit selanjutnya agar 
mutu audit terjaga.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan 
adalah penilaian  pada  komponen  
Kendali  Mutu Supervisi  Audit.  Sesuai  
Pedoman  Telaah Sejawat Permenpan 
28 tahun 2012, komponen Kendali 
Mutu Supervisi Audit  merupakan 
salah satu komponen penilaian. Dalam 
penyesuaian yang kami buat, komponen 
tersebut disatukan dengan komponen 
lainnya menjadi bahagian dalam 
penilaian Komponen Kendali Mutu 

 Damargo Hadiono & Irham Maulana Tsalist

Pemanfaatan Telaah Sejawat - Reviu Antar Irban  
Dalam Meningkatkan KuALItAS AuDIt
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Pemanfaatan Telaah Sejawat - Reviu Antar Irban  
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Penyusunan Rencana dan Program Audit, 
Pelaksanaan  Audit  dan  Pelaporan  hasil  
Audit. Hal tersebut disebabkan supervisi 
audit pelaksanaanya melekat pada 
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan hasil audit.

Penyesuaian lainnya yang dilakukan 
adalah pada komponen   Kendali   Mutu 
“Tata   Usaha   dan SDM”. Semula, 
sesuai pedoman, komponen tersebut 
terkait untuk menilai APIP dalam 
menatausahakan KKA dan LHA, 
menyiapkan SDM   untuk   melaksanakan   
penugasan   dan menilai   kinerja   
auditor,   tetapi   tidak   dalam rangka 
untuk menilai apa yang telah dilakukan 
oleh Tim Audit. Dalam pelaksanaan 
Reviu antar Irban, hal tersebut tentu 
tidak relevan karena difokuskan dalam 
rangka menilai kesesuaian pelaksanaan   
audit   oleh   Tim   Audit   dengan standar 
sehingga penilaian atas komponen “Tata 
Usaha dan SDM” dihilangkan.

Berorientasi Mutu.

Sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, agar hasil penilaiain telaah 
sejawat lebih bermutu, akurat dan dapat 
memberikan masukan untuk perbaikan-
perbaikan dalam pelaksanaan audit 
selanjutnya, maka pertanyaan yang ada 
pada pedoman dikembangkan sehingga 
pertanyaan tidak hanya sekedar menilai 
atas keberadaan komponennya saja 
tetapi secara sepsifik juga dapat menilai 
sampai seberapa jauh penerapan dari 
setiap komponen tersebut.

Sesuai Pedoman Permenpan, terdapat 
penilaian atas pertanyaan “Apakah LHA 
telah didukung dengan Kertas Audit” 
dan “KKA direviu secara berjenjang”. 
Dalam kondisi dari hasil pelaksanaan 
reviu diketahui KKA telah dibuat dan 
telah dilakukan reviu berjenjang, maka 
penilaian atas pertanyaan tersebut 
adalah ya/ada tanpa memperhatikan 
apakah KKA yang dibuat tersebut terkait 
atau tidak dengan PKA nya, atau apakah 
PKA tekah seluruhnya didukung dengan 
KKA-nya dan telah dilakukan reviu secara 
berjenjang. Karena tidak spesifik maka 
hasil penilainnya untuk hal tersebut 
adalah telah terpenuhi.  Padahal, dapat 
saja KKA yang ada tidak terkait dengan 
PKA dan hanya sebahagian PKA yang 
ada KKA nya dan telah mendapat reviu 
secara berjenjang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penyesuaian, tidak hanya sekedar 
menilai keberadaaannya tetapi secara 
spesifik menilai pemenuhan mutunya. 
Dalam hal seperti di atas, perlu 
dilakukan penilaian yang lebih spesifik 
terhadap keterkaitan PKA dengan KKA 
yaitu dengan melihat  seberapa  jauh/
banyak  prosedur  audit yang tercantum 
dalam PKA telah dilaksanakan dan 

didokumentasikan dalam KKA, seberapa 
banyak KKA yang ada telah dilakukan 
supervisi dan memuat simpulan. 
Sehingga, dengan cara demikian dapat 
diketahui dengan spesifik persentase 
dari PKA yang telah didukung oleh KKA,  
dan  seberapa  banyak  KKA  yang  telah 
direviu oleh Ketua Tim/ Pengendali 
Teknis serta memuat simpulan. Dengan 
cara demikian akan memberikan 
hasil penilaian yang lebih objektif 
dan berorientasi mutu dalam menilai 
kesesuaian pelaksanaan audit dengan 
standar yang ditetapkan.

Penyesuaian lainnya yang dilakukan 
adalah pada Komponen Pemantauan 
Tindak lanjut Hasil Audit. Yaitu, 
dengan penambahan pertanyaan 
“Apakah laporan hasil audit telah 
diinput dalam daftar Temuan/ SIM 
HP”. Semula pertanyaan terebut tidak 
terdapat pada pedoman. Penambahan 
pertanyaan ini dimaksudkan untuk 
memastikan agar seluruh laporan 
telah terdokumentasikan dalam 
Daftar Temuan/ Sistem Informasi Hasil 
Pengawasan sehingga dapat dilakukan 
pemantauan atas Tindak Lanjut temuan 
hasil audit.

Dari seluruh komponen pertanyaan 
dalam telaah sejawat yang dituangkan 
dalam pedoman, tentunya setiap 
komponen memiliki tingkat pengaruh 
yang berbeda-beda terhadap kualitas 
hasil   pengawasan.  Dalam   pedoman   
telaah sejawat Permenpan tidak terdapat 
pembobotan untuk penilaian atas setiap 
komponennya. Memperhatikan nilai 
penting berdasarkan pengaruhnya 
dalam pelaksanaan audit, maka 
dalam pelaksanaan Reviu Antar Irban 
menggunakan pembobotan penilaian. 
Pembobotan penilaian pada masing-
masing Komponen Kendali Mutu yaitu 
20% untuk Penyusunan Rencana dan 
Program Audit, 40% untuk Pelaksanaan 
Audit, 20% untuk Pelaporan hasil audit 
dan 20% untuk Pemantauan Tindak 
Lanjut selanjutnya. Setiap pertanyaan 
dari masing-masing komponen kendali 
mutu tersebut juga   memiliki   bobot   
yang  lebih   rinci   lagi. Dengan 
pemberian bobot, diharapkan hasil 

penilaian  telaah  sejawat  menjadi  
lebih  akurat dan dapat menggambarkan 
kondisi kualitas hasil pengawasan yang 
sebenarnya.

Mudah

Dalam rangka melakukan telaah sejawat, 
tim penilai harus memiliki Kertas 
Kerja Penilaian yang mendukung hasil 
penilaian pada setiap komponennya. 
Untuk kemudahan dalam melakukan 
penilaian, pembuatan kertas kerja 
reviu   dilakukan   pada   Lembar   Kerja   
Reviu (LKR) berbasis Excell. Dengan 
menggunakan LKR tersebut, proses 
penilaiaan kualitas PKA dan  KKA  secara  
langsung  diinput     kedalam sheet 
yang tersedia sehingga dapat diketahui 
berapa persen KKA yang memenuhi 
kriteria tertentu  dan  langsung  
terhubung  dengan penilaian atas unsur 
tersebut.

Selain itu, hasil pelaksanaan Telaah 
Sejawat Reviu antar Irban dapat 
langsung dituangkan dalam laporan 
yang telah dibuat template nya sehingga 
memudahkan dan menyeragamkan hasil 
pelaksanaan Telaah Sejawat.

PENUTUP

Menjaga mutu sesuai dengan standar 
dapat dilakukan melalui evaluasi telaah 
sejawat.   Telaah   sejawat   dilaksanakan 
tidak hanya sekedar dengan tujuan 
pemenuhan kapabiltas APIP. Akan 
tetapi lebih dari itu yaitu agar proses 
pengawasan yang dilakukan oleh APIP di 
lingkungan instansi pemerintah menjadi 
efektif dan berkualitas sehingga hasilnya 
dapat mencegah dan mendeteksi 
terjadinya penyimpangan.

Meskipun pelaksanaannya telah diatur 
berdasarkan pedoman, agar hasil 
pelaksanaan telaah sejawat dapat 
memberikan nilai tambah untuk 
peningkatan mutu audit maka dilakukan 
beberapa penyesuaian sehingga 
diharapkan pelaksanaan telaah sejawat 
akan lebih Simpel, Bermutu dan Mudah 
karena didukung dengan Lembar Kerja 
Reviu antar Irban (LKR AIR SMU).
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Tiap akhir tahun, pada 
bulan Oktober-
N o v e m b e r , 
B i d a n g 

Akuntan Negara 
terlihat lengang. Para 
PFA cuti bersamaan? 
Tidak. Para PFA Bidang 
AN, bahkan melibatkan 
PFA Bidang lain, sedang 
keluar kota melakukan 
reviu terhadap Laporan 
Konsultan Verifikasi 
Pelaksanaan Program 
Hibah Air Minum Perkotaan 
APBN.

Ada tiga biaya rutin 
yang secara bulanan 
selalu kita bayar, yaitu 
rekening listrik, telpon, 
dan air PDAM. Manakah 
yang biayanya paling kecil, 
mayoritas akan menjawab 
air PDAM. Apakah berarti air 
PDAM tersebut merupakan 
kebutuhan yang paling kurang 
prioritas dibandingkan dengan 
dua kebutuhan lainnya? Tentu 
tidak. Telpon yg bermasalah 
masih dengan mudahnya kita 
substitusi dengan telpon kedua, atau 
untuk sementara menggunakan telpon 
anak atau istri. Listrik yang padam masih bisa kita 
substitusi dengan lampu emergency, genset, atau lilin. 
Kalau air PDAM tidak mengalir? Tentu substitusinya 
akan sangat mahal, karena air merupakan kebutuhan 
seluruh anggota keluarga sejak bangun subuh hingga 
cuci kaki menjelang tidur.

Berikut penulis akan menguraikan selintas tentang 
Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN, sebagai 
penambah bekal  pengetahuan teman-teman PFA 

bidang lain. Untuk Program Hibah 
Air Minum Perdesaan APBN, tidak 

termasuk lingkup tulisan ini 
karena merupakan obyek 
pengawasan Bidang IPP.

Pemerintah, melalui 
Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019, telah mencanangkan 
pencapaian target akses 100% 
air minum aman. Sementara itu, 
berdasarkan data BPS tahun 2017, 
rumah tangga yang memiliki akses 

sumber air minum layak adalah 
72,04%.

Salah satu upaya Pemerintah untuk 
mencapai target tersebut adalah 
dengan melalui pelaksanaan Program 

Hibah Air Minum Perkotaan APBN.

Secara umum, Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) masih belum 
memprioritaskan untuk melakukan 
investasi berupa pemasangan perpipaan 
ke hunian masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) karena memerlukan 
belanja modal yang cukup besar, 

sementara itu minat MBR untuk menjadi 
pelanggan juga terkendala oleh daya beli 

yang rendah, sehingga secara hitung-hitungan 
bisnis tidak layak. Dengan demikian, meskipun 
menghuni di wilayah perkotaan, MBR tersebut belum 
mendapatkan akses sumber air minum perpipaan dari 
PDAM.

Kondisi di atas direspon Pemerintah Pusat dengan 
melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan 
APBN dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan 

Selintas 
Program Hibah 
Air Minum MBR 
Perkotaan
 Triyono JP, Korwas Akuntan Negara 2, BPKP Sulsel
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hibah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah 
Daerah, dimana Pemerintah 
Daerah diwajibkan untuk 
melakukan peningkatan 
akses air minum yang layak 
bagi MBR di perkotaan, yang 
dibiayai terlebih dahulu 
melalui Penyertaan Modal 
Pemerintah (PMP) kepada 
PDAM, yang akan dilanjutkan 
dengan pencairan dana 
hibah dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah 
setelah dilakukan verifikasi 
oleh Kementerian Teknis dan 
direviu oleh BPKP.

2. Program Hibah Air Minum 
Perkotaan dilaksanakan 
dengan pendekatan kinerja 
terukur (output based), 
yaitu mempunyai keluaran 
berupa terbangunnya sistem 
penyediaan air minum 
sampai dengan berfungsinya 
sambungan rumah.

3. Kriteria Pemerintah Daerah 
Penerima Hibah: 

•	 Memiliki PDAM; 

•	 Memiliki idle capacity; 

•	 Memiliki Peraturan Daerah 
(Perda) tentang PMP yang 
masih berlaku; dan 

•	 Mempunyai daftar MBR

4. Kriteria masyarakat penerima 
manfaat:

•	MBR yang memiliki daya listrik 
terpasang pada rumah tangga 
sebesar	 ≤	 1.300	 VA	 dengan	
jumlah paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) diantaranya 
memiliki	 daya	 listrik	 ≤	 900	
VA dan/atau tidak memiliki 
sambungan listrik;

•	Bersedia dan memenuhi 
persyaratan sebagai pelanggan 
PDAM; 

•	Bersedia membayar biaya 
pemasangan sambungan rumah 
sesuai dengan yang ditetapkan 
PDAM, dengan ketentuan 
besarnya lebih rendah 
daripada biaya pemasangan 
sambungan rumah reguler; 

•	Rumah  calon  penerima  
manfaat  berlokasi  pada  
wilayah  administrasi 
kabupaten/kota peserta 
program hibah air minum dan 
bukan terletak di wilayah 
administrasi kabupaten/kota 
lain; 

•	Belum  pernah  menjadi  
penerima  manfaat  program  
sejenis  (Program Pamsimas, 
Program Hibah Air Minum 

Perdesaan, dan program 
lainnya); dan 

•	Bukan merupakan Fasilitas 
Umum / Fasilitas Sosial.

5. Kriteria teknis sambungan rumah 
(SR) terdiri dari: 

•	SR  baru  yang  dipasang  
setelah  tanggal  penerbitan  
Surat  Penetapan Pemberian 
Hibah (SPPH) dari Kementerian 
Keuangan dan sudah dilakukan 
baseline survey; 

•	SR  yang  dipasang  harus  
memenuhi  standar  teknis  
sesuai  Norma,  Standar, 
Petunjuk, dan Kriteria 
(NSPK) yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan 
Standar Nasional Indonesia 
(SNI).

6.   Besaran Dana Hibah

Besaran Dana Hibah Dana hibah 
akan diberikan untuk setiap SR yang 
dibangun dan berfungsi dengan 
baik. Besaran dana hibah tersebut 
akan diberikan secara progresif 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Untuk Pemerintah Daerah 
penerima hibah baru : 

1. Sampai dengan 1.000 SR : 
Rp. 2.000.000,-/SR 
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2. 1.001 SR dan seterusnya : 
Rp. 3.000.000,-/SR 

b) Untuk Pemerintah Daerah yang 
sudah mengikuti Program Hibah 
Air Minum Bantuan Pemerintah 
Australia Tahap II atau Program 
Hibah Air Minum APBN : 

1. Telah	memasang	≤1000	SR	:	
Rp. 2.000.000,-/SR (untuk 
kumulatif s/d 1000 SR) 

2. Telah memasang > 1000 SR 
: Rp. 3.000.000,-/SR. 

Jumlah dana hibah yang diberikan 
kepada Pemerintah Daerah paling 
banyak sebesar dana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
telah dikeluarkan untuk kegiatan 
ini dan sesuai dengan nilai yang 
tercantum pada Perjanjian Hibah 
Daerah (PHD).

7. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan pemerintah 
daerah dalam mengikuti Program 
Hibah Air Minum akan dilakukan 
berdasarkan baseline survey. 
Selanjutnya penilaian peserta 
Program Hibah Air Minum untuk 
mendapatkan pencairan dana 
hibah akan dilakukan berdasarkan 
proses verifikasi. 

Baseline survey dan proses 
verifikasi dilaksanakan oleh 
Konsultan yang ditetapkan 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat. Terus, apa 
pekerjaan Tim BPKP? Tim BPKP 

melaksanakan reviu terhadap 
laporan konsultan verifikasi 
pelaksanaan program hibah air 
minum perkotaan APBN tahun 
2018 dengan sasaran:

•	 Menilai kesesuaian 
pemasangan sambungan rumah 
dengan laporan konsultan 
baseline survey. 

•	 Menilai kelayakan sambungan 
rumah yang dibangun.

Sebagai penutup, timbul 
pertanyaan, siapa saja penerima 
manfaat program ini?

•	 MBR, yaitu memperoleh SR 
dengan biaya yang lebih 
rendah dari biaya sambungan 
reguler, bahkan pada 
sebagian PDAM digratiskan;

•	 PDAM, yaitu mendapat dana 
segar berupa penyertaan 
modal dari pemerintah 
daerah. Dana yang diterima 
PDAM jauh melampaui 
pengeluaran yang digunakan 
PDAM untuk membeli bahan 
dan membayar tenaga 
pemasangan SR;

•	 Pemerintah Daerah, yaitu 
pihak yang merasakan 
langsung penerimaan hibah. 
Berdasarkan mekanisme 
akuntansi, pada saat 
rekening Kasda mentransfer 
ke rekening Kas PDAM akan 
dicatat akun Penyertaan 

Modal Pemda pada PDAM 
sisi debet, dan sebagai 
lawannya dicatat akun Kasda 
sisi kredit. Namun, Kasda 
tersebut akan dipulihkan 
pada saat penerimaan 
kembali dana (reimburse) 
dari Kas Negara, yaitu saat 
dicatat akun Kasda sisi 
debet, dan sebagai lawannya 
dicatat sebagai penerimaan 
hibah sisi kredit.

•	 Pemerintah Pusat, yaitu 
mempercepat pencapaian 
target RPJMN berupa akses 
100% air minum aman bagi 
masyarakat. Last but not 
least, jika masyarakat 
sudah mendapatkan air 
yang layak, tentunya akan 
meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, 
kebersihan lingkungan, dan 
menekan biaya kesehatan 
dan sosial yang harus 
dikeluarkan Pemerintah 
Pusat untuk membiayai 
penyakit yang disebabkan 
konsumsi air tidak layak.

Untuk Tim BPKP? Yang pasti ada 
perjalanan dinas, dengan bonus 
refreshing kunjungan ke kampung-
kampung di pelosok perkampungan 
nelayan di pinggir laut hingga 
di perkampungan pekebun di 
pegunungan...Lengkap sudah 
pengalaman sebagai auditor.
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P
erhelatan Pilkada Serentak telah 
selesai dilaksanakan tanggal 27 
Juni 2018 di 171 daerah yaitu 
pada 17 Provinsi, 39 Kota, 

dan 115 Kabupaten. Ini adalah wujud 
dari pesta demokrasi dan merupakan 
Pilkada serentak ke 3 setelah dua 
pilkada serentak  sebelumnya Tahun 
2015 dan 2017.  Pilkada Tahun 2018  
diikuti oleh 520 pasangan calon (paslon) 
atau oleh 1.134 orang yang diusung oleh 
Partai Politik sebanyak 437 paslon dan 
83 paslon melalui jalur perseorangan.

PESERTA

Jumlah peserta sebanyak 1.134 orang 
(pria dan perempuan) yang berasal 
dari berbagai profesi/pekerjaan 
(16 profesi), dan terbanyak adalah  
berprofesi sebagai anggota DPRD 193 

orang, menyusul ASN 153 orang, Bupati 
88 orang, dan Wakil Bupati 57 orang.

Profesi/Pekerjaan Peserta Pilkada 
Serentak Tahun 2018

ANGGARAN

Anggarn Pemilihan Kepala Saerah 
serentak bersumber dari Hibah 
Daerah yang dituangkan dalam Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 
Jumlah anggaran pelkada serentak 
Tahun 2018 mencapai Rp15,2 T, terdiri 
dari:

Jumlah alokasi anggaran untuk 
masing-masing daerah berbeda-beda 
tergantung pada antara lain luas 
wilayah,  Jumlah Daftar Pemilih Tetap, 
Jumlah Paslon peserta Pilkada dan 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh institusi penyelenggara Pemilu. 
Jumlah anggaran Pilkada terbesar 
teralokasi pada Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, 
dan Papua.  Namun jika dirata-
ratakan maka anggaran setiap daerah 
penyelenggara Pilkada kurang lebih 
mencapai Rp88,89 M. Inilah nilai rupiah  
Paslon terpilih  sebagai kepala daerah 
Tahun 2018 untuk memimpin negeri ini, 
belum termasuk anggaran atau biaya 
yang dikeluarkan oleh Paslon terpilih, 
sehingga  nilai rupiah Paslon terpilih 
dapat melampaui Rp88,89 M atau 
mungkin dapat mencapai Rp100 M. 

Dari sisi akuntabilitas keuangan,  
mekanisme penggunaan anggaran 
pilkada  telah diatur dalam 
Permendagri Nomor  44 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah dirubah dengan 
Permendagri Nomor 51 Tahun 2015, dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
191 Tahun 2015 tentang Mekanisme 
Pengelolaan Hibah. Jika pengelolaan 
anggaran dilaksanakan sesuai  
Permendagri dan Permenkeu tersebut, 
maka akuntabilitas keuangan atas 

 LM. Akhzan Runi, Dalnis Bidang IPP, BPKP Sulsel

Akuntabi l i tas  
Sebuah Pesta Demokrasi
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penggunaan anggaran untuk seluruh 
kegiatan penyelenggaraan pilkada dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik, 
atau dengn kata lain akuntabilitas input 
dan output dari pemilihan kepala daerah 
dapat dipertanggunjawabkan. 

Untuk memperoleh satu Paslon kepala 
daerah terpilih sebagai output pilkada 
serentak negara harus mengeluarkan 
anggaran/dana kurang lebih senilai 
Rp88,89M dan setelah Paslon terpilih 
melaksanakan tugas, negara akan 
memberikan penghasilan sebagai kepala 
daerah.

Namun bagaimana dengan outcome 
pemilihan kepala daerah serentak yaitu 
akuntabilitas terhadap Paslon kepala 

daerah terpilih ? Hal ini mungkin dapat 
menimbulkan beberapa pertanyaan, 
misalnya;  

Manfaat apa yang dapat diperoleh 
masayarakat dari Paslon Kepala Daerah 
terpilih?

Apakah Paslon terpilih dapat memenuhi 
harapan masyarakat ?

Apakah dapat menghadirkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan akuntabel ? 

Untuk dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan diatas, apakah tidak perlu 
diatur persyaratan teknis atau kualitas 
seorang calon atau pasangan calon 
Kepala Daerah untuk dapat atau boleh 
mengikuti seleksi sebagai peserta 
pemilihan kepala daerah?

Syarat Calon Kepala Daerah yang dapat 

mengikuti pemilihan kepala daerah 
pada pasal 7 ayat 2, UU Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Perturan Pemerintah 
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi UU, menyebutkan 
antara lain berpendidikan minimal SLTA 
atau sederajat, mampu secara jamani, 
rohani dan bebas dari narkoba, tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela, 
masih bersifat administrative, belum 
menyebutkan persyaratan yang terkait 
dengan kualitas calon (integritas, karya-
karya nyata yang bermanfaat yang 
sudah dilakukan, keteladanan, dst)  

Penetapan syarat teknis atau kualitas 

dari seorang calon atau pasangan 
calon sangat mempengaruhi sikap, 
keputusan, dan tindakan dalam 
pengelolaan pemerintahan jika paslon 
tersebut terpilih sebagai kepala daerah. 
Kualitas antara lain dapat terlihat dari 
rekam jejak paslon, karya-karya nyata 
yang telah dilakukan dan dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat banyak, 
dan integritas serta keteladanan yang 
baik oleh sosok calon atau  pasanagan 
calon.

Pesta demokrasi dilaksanakan untuk 
memperoleh kepala daerah atau 
pemimpin negeri yang diharapkan dapat 
menghadirkan tatakelola pemerintahan 
yang baik dan mewujudkan tujuan 
negara yaitu masyarakat yang adil dan 
sejahtera. 

Pelaksanaan pesta demokrasi 
direncanakan oleh pemerintah dan 
partai politik sebagai pengusung 
pasangan calon, dilaksanakan oleh 
lembaga yang kompoten (KPU), dan  
diawasai oleh lembaga yang juga 
kompoten (Bawaslu/Panwaslu)

Dalam pemikiran bodoh saya, mengapa 
seleksi dan penetapan paslon peserta 
pemiliohan Kepala Daerah tidak 
mengikuti seperti pengadaan barang 
dan atau jasa ? Ada regulasi yang 
mengatur syarat peserta lelang dan 
sepesifikasi barang atau jasa yang 
dibutuhkan. Regulasi pengadaan barang 
dan atau jasa dimaksudkan agar negara 
memperoleh manfaat yang sepadan atau 
wajar dengan anggaran atau dana yang 
telah dikeluarkan oleh negara. Barang 
atau jasa yang diperoleh sesuai dengan 
yang dibutuhkan dan memberi manfaat 
bagi pemerintah dan masyarakat 
untuk mencapai tujuan negara yaitu 
masyarakat yang adil dan sejahtera, 

Untuk dapat memberikan 
akuntabilitas pengadaan barang 
dan atau jasa dengan baik, 
prosesnya awalnya dimulai 
dengan rencana kebutuhan 
oleh pemerintah, spesifikasi 
dilakukan oleh konsultan 
perencana, pelksanaanya 
dilakukan oleh rekanan yang 
kompoten (hasil seleksi 
panitia pengadaan), proses 
pelaksanaannya diawasi oleh 
konsultan pengawas serta 

diaudit oleh pengawas internal dan 
eksternal pemerintah. Cukup teratur 
dan baik prosesnya untuk mencapai 
tujuan pengadan sekaligus tujuan 
negara.

Pemilihan kepola daerah melalui pesta 
demokrasi untuk melahirkan pemimpin 
negeri yang dapat mewujudkan tujuan 
negara yaitu masyarakat yang adil dan 
sejahtera.

Pengadaan barang dan jasa  atau 
infrastruktur tujuannya juga untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan 
sejahtera 

Kalau begitu, bolehkah pilkada 
dianalogikan dengan proses pengadaan 
barang dan atau jasa?   

Wallahu alam bissawab………………. 
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Tanpa terasa sudah memasuki 
penghujung tahun 2018 hampir 365 
hari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
mengawal  Proyek Strategis Nasional 

(PSN), dimana Komitmen Pemerintahan 
Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla 
membangun infrastruktur secara merata 
untuk mendukung peningkatan pertumbuhan 
ekonomi tertuang dalam Perpres Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya 
yaitu Bendungan Pamukkulu.

Bendungan Pamukkulu adalah bendungan 
yang berjarak + 50 Km arah selatan dari kota 
Makassar tepatnya di bagian hulu Sungai 

Pappa, Desa Kale Ko’mara, Kecamatan 
Polongbangkeng Utara, Kabupaten/Kota 
Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek 
yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakhyat ini 
direncanakan akan  memiliki kapasitas sebesar 
81.3M³ diharapkan dapat mengairi lahan 
seluas 6.430 Ha, mengurangi debit banjir 
sebesar 151 M³/detik, menyediakan pasokan 
air baku sebesar 0,20 M³/detik, menghasilkan 
listrik sebesar 2,50 MW, Pengendalian banjir, 
Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan 
Pariwisata dan Perikanan air tawar

Proyek yang besumber dari APBN Murni 
tersebut direncakan akan menghabiskan 
dana sebesar 1,7 Triliun untuk konstruksi 
sedangkan untuk dana pengadaan tanah masih 
dalam proses pengadilan. Akankah proyek 
yang digadang gadang akan selesai pada akhir 
tahun 2021 tersebut akan berakhir sesuai 
dengan harapan awal??? Mari kita bersama-
sama mendoakan dengan sinergitas semua 
instansi yamg terlibat, kami yakin proyek 
tersebut akan selesai tepat waktu dan segera 
bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Esti Ayu Pratiwi, PFA Bidang IPP, BPKP Sulsel

Bendungan 
Sumber Kemakmuran Masyarakat 

Sulawesi Selatan
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Selasa, 7 agustus 2018 dilaksanakan 
pelantikan dan serah terima 
jabatan kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan di ruang 
Pola Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan.

Penjabat Gubernur Sulsel, 
Sumarsono melantik Kepala 
Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri 
Harahap yang menggantikan Didik 
Krisdiyanto yang menjabat selama 
kurang lebih 2,5 tahun. Acara 
yang berlangsung dengan khidmat 
tersebut disaksikan Deputi Kepala 
BPKP Bidang PIP Polhukam PMK, 
Ernadhi Sudarmanto dan Auditor 
Utama BPKP, Maliki Heru Santosa 
serta dihadiri para Wakil Bupati, 
para Kepala Dinas dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kepala Perwakilan BPK 
Sulsel, Pejabat dari BUMN/BUMD, 
para pejabat dari Instansi Vertikal, 
Kepolisian Daerah Sulsel, Anggota 
ForkopimdaSulawesi Selatan serta 
para Inspektur Provinsi/Kab./Kota 
se Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya Sumarsono 
menyatakan bahwa Gubernur 
melantik Kepala Perwakilan karena 
BPKP merupakan instansi vertikal 
yang ada didaerah berdasarkan 
mandat dari Kepala BPKP. "Kenapa 
kita yang melantik karena 
Perwakilan BPKP merupakan 
instansi pusat di daerah, sementara 
gubernur adalah wakil Pemerintah 
Pusat di daerah. Kita melantik atas 

mandat BPKP pusat,” kata Soni.

Ditambahkan Pj. Gubernur bahwa 
“Tugas dan fungsi BPKP saat ini 
berbeda dengan dulu,  sebelumnya 
BPKP lebih banyak melakukan 
audit namun sekarang mendapat 
tugas tambahan melakukan 
pembinaan terhadap akuntabilitas 
pemerintah daerah, agar dapat 
mengadministrasi seluruh kinerja 
menjadi lebih akuntabel untuk 
tata kelola pemerintahan lebih 
baik,” lanjutnya.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP 
Bidang PIP Polhukam PMK, Ernadhi 
Sudarmanto memberikan apresiasi 
dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Penjabat 
Gubernur Sulawesi Selatan yang 
telah berkenan melantik Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan, Arman Sahri Harahap. 
“Kami berharap Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
yang baru dapat diterima sebagai 
mitra kerja, sehingga kerja sama 
yang telah berjalan dengan sangat 
baik selama ini dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan 
stakeholders lainnya dapat terus 
dipertahankan dan ditingkatkan”, 
kata Ernadhi.

Lebih lanjut Deputi menjelaskan 
bahwa BPKP, sesuai dengan 
amanah yang diemban dalam 
Perpres Nomor 192 Tahun 2014 
dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014, 
telah, sedang, dan akan terus 

melakukan langkah-langkah nyata 
dalam mengawal pembangunan 
nasional untuk peningkatan 
dan pemerataan kesejahteraan 
rakyat. Dalam melakukan 
pengawasan, Arah kebijakan 
pengawasan BPKP berfokus 
pada pengawalan pembangunan 
nasional,	peningkatan	ruang	fiskal,	
pengamanan aset negara/daerah, 
dan perbaikan Governance System.

Diakhir acara Pelantikan dilakukan 
penyerahan laporan hasil 
pengawasan atas akuntabilitas 
keuangan negara/daerah pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan oleh Deputi Kepala 
BPKP kepada Penjabat Gubernur 
Sulsel, dilanjutkan dengan serah 
terima memori jabatan dari 
Didik Krisdiyanto kepada Kepala 
Perwakilan yang baru, Arman Sahri 
Harahap.

Terima kasih kepada Didik 
Krisdiyanto yang sebelumnya 
telah memimpin Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
mengawal pembangunan di Provinsi 
Sulawesi Selatan serta Kepada 
Arman Sahri Harahap, selamat 
bekerja dan segera melakukan 
koordinasi dan sinergi dengan 
Gubernur, Kepala Perwakilan BPK, 
Aparat Penegak Hukum, Bupati/
Walikota, Instansi Vertikal, dan 
seluruh Perangkat Daerah, BUMD di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

(humas sulsel/p3a/ipl)

Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono
Lantik Kaper BPKP Perwakilan Sulsel
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pernah tugas di Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan mempunyai kebanggaan 
tersendiri atau boleh dikatakan mempunyai 
prestise tersendiri. Dua kali ditugaskan sebagai 
kepala Bidang APD (2007 – 2010) dan sebagai 
Kaper (2016 – 2018) atau selama 6 tahun, tentu 
membawa kesan yang cukup mendalam baik 
secara kedinasan ataupun pribadi.

Ke khasan pegawai BPKP di mana saja 
mempunyai tipologi yang hampir sama yang 
membedakan adalah karakter pribadi saya khas 
Sulawesi Selatan yang berani, terus terang 
dan ada kenekatan, hal ini yang menjadikan 
organisasi memiliki dinamika tersendiri.

Secara kedinasan selama ini, menurut saya 
pribadi, tidak ada masalah bahkan saya “enjoy 
dan happy”, bisa bersama-sama dengan kawan-

kawan menyelesaikan tugas-tugas dan hasilnya bisa dibanggakan, terima kasih untuk semua punggawa perwakilan.

Hubungan dengan mitra kerja baik Kepala daerah, pimpinan intansi vertikal dan lembaga yang ada secara kedinasan 
maupun pribadi sangat kondusif. Mudah-mudahan seterusnya lebih baik lagi.

Sebagai yang dituakan saya sering menyampaikan diberbagai kesempatan:

•	 Jaga Trust yang sudah kita miliki dan hidupkan (hayati) nilai BPKP yaitu PIONIR dengan Motto 5 AS dalam setiap gerak 
langkah baik dinas maupun diluar dinas.

•	 Jadikan kantor sebagai rumah yang menyenangkan dan nyaman, karena usia kita yang banyak kita habiskan di kantor.

•	 Kerjalah dengan enak tapi jangan seenaknya.

•	 Jaga kesehatan dengan olahraga rutin sesuai kemampuan.

Semoga perwakilan BPKP Sulsel semakin berjaya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 
di Wilayah Sulawesi Selatan.

Waassalamualaikum 

Salam sehat selalu, Didik Krisdiyanto, Direktur Fiskal dan Investasi BPKP

Sambutan Kepala Perwakilan, Arman Sahri Harahap
Dalam kesempatan pertama bertatap muka dengan Seluruh Pegawai BPKP Sulawesi Selatan,  Kepala Perwakilan berkenan 
memberikan sambutan dan arahan sebagai berikut: 

1. Wujudkan kebersamaan sebagai satu 
keluarga dengan saling memahami dan saling 
mengingatkan (Bekerja sama, solidaritas, 
soliditas, keharmonisan, dan tenggang rasa).

2. Membangun kebersamaan untuk satu tujuan 
(Kejayaan BPKP) jangan membandingkan gaya 
kepemimpinan satu dengan yang lain, yang 
penting tujuannya sama. 

3. “You What You Do” Kita adalah apa yang kita 
perbuat, berbuatlah baik karena kita yang 
menikmatinya.

4. Wujudkan Target Kinerja dengan baik.

5. Sebagai ASN melekat 2 hal, yaitu Hak dan 
Kewajiban.

Pesan dan Kesan Didik Krisdiyanto



Majalah Paraikatte - Progressive & Innovative28

Palu, 19 Oktober 2018, Kepala BPKP 
Ardan Adiperdana bersama dengan 
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan 
Negara Bonny Anang Dwijanto, 
dan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan Arman 
Sahri Harahap beserta rombongan 
melakukan kunjungan ke Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang 
terdampak bencana gempa bumi, 
tsunami, dan likuifaksi.

Rombongan tiba di bandara Mutiara 
Sis Al Jufri Palu, disambut oleh 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Tengah Sofyan Antonius, 
kemudian bersama-sama menuju 
kompleks rumah dinas BPKP yang di 
jadikan kantor darurat dan didirikan 
tenda serta dapur umum.

Dalam jam pimpinannya, Ardan 
membahas mengenai kondisi 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tengah serta arahan ke depannya. 
Setelah itu, rombongan bergegas 
menuju Kantor Perwakilan BPKP 
Sulawesi Tengah dan rumah dinas, 
untuk memantau langsung kondisi 
bangunan pasca bencana yang 
terjadi.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan 
dengan kunjungan ke Kantor 
Gubernur Sulawesi Tengah untuk 
melakukan audensi dengan Gubernur 
Sulawesi Tengah, Walikota Palu, 
Bupati Donggala, dan Bupati Sigi. 
Para kepala daerah meminta 
masukan kepada Kepala BPKP 
mengenai berbagai masalah setelah 
terjadinya bencana, dan cara 
pengelolaan dana bantuan bencana 
agar tetap sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.

Kepala BPKP menginstruksikan 
kepada Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
selalu siap dalam membantu 
pemerintah daerah, terutama 
dalam pemulihan setelah pasca 
bencana dan berkoordinasi dengan 
Forkopimda Sulteng.

humas bpkp sulsel (frizar/tony)

Koordinasi dengan Para 
Stakeholders, Kepala BPKP 
Kunjungi Palu 
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Pada Hari Jum’at, 28 September 2018 
pukul 14.00 WITA diselenggarakan 
Workshop Evaluasi Implementasi 
Aplikasi Siskeudes dalam Tata Kelola 
Keuangan Desa di Gedung Balai Kartini, 
Kabupaten Bantaeng. Acara tersebut 
merupakan inisiasi dari BPKP dan 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam 
upaya untuk mendorong peningkatan 
pengelolaan akuntabiitas keuangan 
daerah khususnya di Kabupaten 
Bantaeng.

Hadir sebagai narasumber, Anggota 
Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, Direktur 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah Wilayah II BPKP, Bea Rejeki 
Tirtadewi, Pemeriksa Madya BPK 
RI Perwakilan Sulsel, Wahida, Kanit 
III Subdit Tipikor Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan, Kompol Abdul 
Muttalib, dan Kepala Perwakilan BPKP 
Sulsel, Arman Sahri Harahap serta 
dipandu oleh Asisten II Kabupaten 
Bantaeng, H. Syamsul Suli.

Workshop dibuka secara resmi oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, 
Abdul Wahab dan menghadirkan 100 
peserta yang terdiri dari elemen penting 
seluruh desa yang ada di Kabupaten 
Bantaeng, yaitu kepala desa dan 
jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Amir 
Uskara menyampaikan dukungannya 
terhadap pembangunan daerah yang 
inklusif, DPR RI telah bekerjasama 

dengan Pemerintah berkomitmen untuk 
memastikan APBN dikelola secara sehat, 
aman dan berkeadilan. Dilanjutkan 
Amir bahwa upaya nyata yang dilakukan 
oleh DPR adalah menjaga alokasi 20% 
anggaran untuk pendidikan dan 5% 
untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan 
tema RAPBN 2019 yang fokus pada 
pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Bea Rejeki Tirtadewi, 
selaku Direktur Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
Wilayah II BPKP, mengungkapkan 
pentingnya pengaplikasian Siskeudes 
dalam pengelolaan akuntabilitas 
keuangan desa khususnya di Bantaeng. 
Beliau menegaskan bahwa untuk 
mencapai kondisi yang baik, diharapkan 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng 
dapat melakukan beberapa perbaikan 
ke depannya, antara lain membuat 
kebijakan tertulis yang mewajibkan 
seluruh pemerintah desa menggunakan 
Siskeudes dalam pengelolaan keuangan 
desa sesuai Surat Edaran Dirjen Bina 
Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 
143/8350/BPD dan Surat Edaran KPK 
Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 
31 Agustus 2016. Selain itu, Pemerintah 
Daerah Bantaeng diharapkan mampu 
membentuk satgas Siskeudes di tingkat 
kabupaten dan kecamatan, membentuk 
klinik desa khusus, serta membuat 
kebijakan terkait penggantian aparat 
desa dan operator Siskeudes oleh 
Kepala Desa yang baru terpilih.

Terkait dengan pemeriksaan dana desa, 
Pemeriksa MadyaBPK RI Perwakilan 
Sulsel, Wahida mengatakan bahwa 
pada tahun 2018 akan dilakukan 
jenis pemeriksaan kinerja tematik 
untuk menilai efektivitas pembinaan 
dan pengawasan pengelolaandan 
alokasi dana desa. Sedangkan Kompol 
Abdul Muttalib dalam paparannya 
mengingatkan untuk melaksanakan 
pengelolaan dana desa sesuai dengan 
prosedur agar tidak tersangkut dengan 
masalah hukum.

Diakhir acara Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan, Arman 
Sahri Harahap dalam sambutannya 
meminta untuk tidak ragu datang 
ke BPKP dalam rangka konsultasi 
karena hal tersebut merupakan 
komitmen BPKP untuk meningkatkan 
akuntabilitas pemerintahan di 
daerah. Kaper juga menjelaskan 
tugas BPKP dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, dengan cara Pre-
entif, dilakukan sosialisasi untuk 
menyampaikan informasi terkait dengan 
pengelolaan keuangan desa, Preventif 
dengan mendeteksi dan mencegah 
penyimpangan yang berindikasi korupsi, 
serta Represif dengan memastikan 
adanya penegakan hukum untuk 
memberi efek jera.

(humas-sulsel/rifat/noz/ipL)

Bantaeng dan BPKP 
Selenggarakan Workshop 
Implementasi Siskeudes
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Tanjung Bira Bulukumba, Sabtu 29 
September 2018 dilaksanakan acara 
ramah tamah sekaligus koordinasi 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba yang dihadiri Kepala 
Perwakilan BPKP Sulsel, Arman 
Sahri Harahap, Bupati Bulukumba, 
A.M. Syukri A. Sappewali, Sekretaris 
Daerah, Andi Bau Amal dan para 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bulukumba. Hadir pula 
mendampingi Kepala Perwakilan, 
Korwas APD I, Sigit Sulistiyohadi serta 
Korwas APD II, Abdi Uluelang.

Bupati Bulukumba, A.M. Syukri 
A. Sappewali dalam sambutannya 
menyatakan komitmen untuk 
melakukan pembangunan dengan 
prosedur yang benar sehingga 
berharap kepada BPKP untuk dapat 
membantu menata administrasi di 
pemerintah Kabupaten Bulukumba, 
baik dari sisi kinerja maupun dari 
sisi upaya untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah terutama dari 
sektor pariwisata.

Mengenai SPIP, Bupati mengatakan 
bahwa Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di kabupaten Bulukumba 
masih pada level 2 atau berkembang 
sehingga diharapkan tahun depan bisa 
naik menjadi level 3, “hal ini menjadi 
tugas dan tantangan buat kami untuk 

melanjutkan ke level 3, namun kami 
berharap BPKP dapat membimbing 
kami untuk meraih predikat 
tersebut”, harap Bupati.

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman 
Sahri Harahap menyambut dengan 
baik komitmen pemerintah Kabupaten 
Bulukumba, “Niat baik yang kita 
dedikasikan untuk  organisasi dan 
Kabupaten Bulukumba dapat menjadi 
kebaikan untuk provinsi Sulawesi 
Selatan bahkan untuk Indonesia”,kata 
Kaper.

Lebih lanjut Kaper menyampaikan 
bahwa ada dua hal yang perlu 
diperhatikan sebagaimana telah 
tercantum dalam target RPJMN 2014 
– 2019 yaitu terkait dengan maturitas 
SPIP dan Kapabilitas APIP, Kaper 
berharap maturitas SPIP Bulukumba 
dapat mencapai level 3 pada tahun 
2018, “kalau hari ini bisa kita lakukan 
tidak perlu menunggu sampai tahun 
depan dalam meraih level 3”, kata 
Kaper.

Level 3 maturitas SPIP berarti 
sudah menyelenggarakan sistem 
pengendalian intern, walaupun 
belum dievaluasi namun sudah 
memiliki keinginan yang kuat untuk 
menerapkan sistem pengendalian yang 
dapat berperan sebagai sistem deteksi 
dini atau early warning system, yang 
mana merupakan suatu alat yang 

dapat mendeteksi penyimpangan 
sebelum penyimpangan tersebut 
benar-benar terjadi, “kalaupun ada 
penyimpangan maka akan segera 
ketahuan sehingga tidak perlu 
menimbulkan dampak yang destruktif 
apalagi menimbulkan masalah 
secara hukum”, ucapnya.  Menurut 
Kaper yang sesuai pula dengan 
hasil riset psikolog dari Amerika, 
penindakan itu bukan cara terbaik 
untuk meminimalisir penyimpangan 
namun haruslah dilakukan dengan 
mengembangkan strategi pencegahan 
yang dapat mempersempit ruang 
gerak seseorang maupun institusi 
dalam melakukan penyimpangan.

Sama dengan maturitas SPIP, Kaper 
juga berharap Kapabilitas APIP bisa 
meraih level 3, “kalau hal ini bisa 
tercapai berarti Inspektorat sudah 
melakukan pengawasan yang terkait 
dengan	3E,	Efektifitas,	Efeksiensi	dan	
Ekonomis, karena 3E ini merupakan 
prinsip dasar dalam pengelolaan 
keuangan”, ungkap Kaper.

Diakhir acara dilakukan penyerahan 
plakat antara Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba dengan Perwakilan BPKP 
Sulsel sebagai wujud untuk melakukan 
kerjasama dalam meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan di 
"Bumi Panritalopi".

(Humas sulsel/ipL)

Upaya Meningkatkan PAD, 
Bupati Bulukumba Koordinasi 
dengan BPKP

Berita & Peristiwa
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Takalar 27 September 2018, Kepala 
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, 
Arman Sahri Harahap memberikan 
arahan dan ceramah umum mengenai 
pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah dan keuangan desa di gedung 
Islamic Center kabupaten Takalar.

Dalam perjalanan mengikuti 
workshop evaluasi implementasi 
aplikasi siskeudes yang dilaksanakan 
di kabupaten Bantaeng, Kepala 
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, 
Arman Sahri Harahap didampingi 
Korwas APD 1, Sigit Sulistiyohadi 
menyempatkan diri untuk hadir dalam 
undangan silaturahmi di Kabupaten 
Takalar.

Kepala Perwakilan disambut hangat 
Wakil Bupati Takalar, H. Achmad 
Dg. Se’re dan Inspektur Takalar, H. 
Syafruddin di rumah jabatan Wakil 
Bupati.  Pada kesempatan tersebut 
Kaper diminta untuk memberikan 
arahan dan ceramah umum mengenai 
pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah dan keuangan desa dihadapan 
para Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah, Camat, Lurah dan Kepala 
Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Takalar di Gedung Islamic Centre.

Kegiatan yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah ini, memberikan 
“kejutan” tersendiri untuk Kaper 
beserta rombongan karena tidak 
terencana sebelumnya dan bahkan 
mendapat sambutan yang sangat 
antusias dari Pemerintah Kabupaten 

Takalar dan para peserta. Wakil 
Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se're 
menyampaikan terima kasih atas 
kesediaan Kaper menyempatkan 
waktu hadir di Kabupaten Takalar.

Diawal penyampainnya, 
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel 
memperkenalkan kembali tentang 
BPKP, “Sering sekali BPKP itu diketahui 
namanya tapi tidak diketahui apa 
tugas dan fungsinya serta terkadang 
juga disalahartikan dalam penyebutan 
akronimnya”, kata Kaper. Berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 192 
Tahun 2014, BPKP diberikan tugas 
melaksanakan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara dan daerah atas kegiatan yang 
bersifat lintas sektoral, melaksanakan 
kegiatan pengawasan kebendaharaan 
umum negara, melaksanakan 
kegiatan lain berdasarkan penugasan 
dari Presiden dan atau permintaan 
Kepala Daerah, serta melaksanakan 
pembinaan penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), melaksanakan penyelenggaraan 
dan pelaksanaan fungsi lain di 
bidang pengawasan keuangan 
dan pembangunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dilanjutkan Kaper, BPKP bersama 
dengan Inspektorat Daerah, memiliki 
fungsi sebagai pengawas internal 
pemerintah dengan melakukan 
kegiatan pengawasan secara objektif 
dan independen artinya bebas dari 

bias, bebas dari kepentingan, apa 
adanya dan melaporkan kondisi sesuai 
dengan fakta dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip Keuangan Negara yang 
merupakan prinsip 3E yakni efektif, 
efisien	dan	ekonomis.

BPKP dalam melaksanakan tugasnya 
dilakukan dengan beberapa tahap 
yaitu dengan cara preentif, dengan 
melakukan sosialisasi, memberikan 
pemahaman, serta sosialisasi untuk 
memberikan nilai tambah sehingga 
dapat memberikan pengetahun, 
dengan cara preventif, membangun 
system pencegahan dini yang kita 
kenal dengan sistem pengendalian 
internal berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang SPIP dan selanjutnya dengan 
cara represif, dengan memastikan 
adanya penegakan hukum untuk 
memberi efek jera dan menyampaikan 
pesan bahwa setiap tindakan 
hukum pasti ada konsekuensinya. 
“Saya berharap dengan bapak/
ibu kita bertemu dalam 2 strategi 
yaitu Preentif dan Preventif  bukan 
Represif”, harap Beliau.

Terkait dengan SPIP disampaikan 
bahwa terdapat lima unsur yang 
harus dilaksanakan, Lingkungan 
Pengendalian, Penilaian Risiko, 
Kegiatan Pengendalian, Informasi dan 
Komunikasi serta Pemantauan, selain 
itu ada pula sub unsur dari kelima 
unsur yang ada. Dalam penerapan SPIP 
di Kabupaten Takalar masih terdapat 
beberapa sub unsur yang perlu 

Beri Arahan,Kaper BPKP Sulsel 
Diapresiasi Wakil Bupati Takalar 
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Panglima Komando Daerah 
Militer XIV Hasanuddin Mayor 
Jenderal TNI Surawahadi 
menekankan bahwa Manajemen 
Risiko sangat penting 
diterapkan di Lingkungan 
TNI agar penetapan tujuan 
organisasi dapat berjalan 
dengan baik. Hal tersebut 
disampaikan dalam Bimbingan 
Teknis Peta Resiko Satuan 
Jajaran TNI pada hari selasa 25 
September 2018 di Makassar.

Dalam rangka Penerapan 
SPIP dan Manajemen 
Risiko di Lingkungan 
Kodam XIV Hasanuddin dan 
menindaklanjuti Pertemuan 
antara Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan Arman Sahri Harahap 
dengan Inspektur Kodam 
XIV Hasanuddin Kolonel Inf. 
Bahram tanggal 18 Sept 2018 

yang lalu, Pihak Kodam  XIV 
Hasanuddin menyelenggarakan 
Bimtek tentang Manajemen 
Risiko dengan melibatkan BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan  sebagai nara sumber.

Acara tersebut dibuka langsung 
oleh Pangdam XIV Hasanuddin 
Mayor Jenderal TNI Surawahadi  
dihadiri oleh  Panglima 
Komando Operasi Angkatan 
Udara II Marsekal Muda TNI 
Fadjar Prasetyo, dan Panglima 
Divisi 3 Kostrad Mayjen TNI 
Achmad Marzuki serta Kepala 
Perwakilan BPKP  Provinsi 
Sulawesi Selatan Arman Sahri 
Harahap, hadir pula dari 
Danlantamal VI, Pangkosek 
II, para Danrem, Asisten 
Kodam, Danrindam, serta para 
Kabalak, Dandim dan Danyon.

Dalam sambutannya, Arman 

Sahri Harahap menegaskan 
SPIP perlu  dibangun untuk 
menutup peluang terjadinya 
Fraud di organisasi, serta 
penerapan Manajemen 
risiko menghasilkan 
outcome antara lain kualitas 
perencanaan menjadi 
lebih baik, berkurangnya 
kejutan yang biayanya 
mahal, perbaikan alokasi 
sumber daya, meningkatkan 
kinerja organisasi serta 
berkembangnya budaya 
organisasi yang positif.

Dalam kesempatan yang sama  
Panglima Divisi 3 Kostrad 
meminta BPKP Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan agar 
turut serta mensosialisasikan 
Manajemen Risiko di 
Lingkungan Divisi 3 Kostrad

(Humas Sulsel/taufiq/ipl)

Bimtek Peta Resiko, Kodam XIV 
Hasanuddin Undang BPKP

ditingkatkan,	kepemimpinan	yang	kondusif,	identifikasi	
risiko, analisis risiko, reviu kinerja, dan dokumentasi dengan 
baik transaksi dan kejadian-kejadian penting. “Pemerintah 
Kabupaten Takalar perlu meningkatkan beberapa sub unsur 
tersebut agar bisa mendapat level 3 sehingga Opini WTP 
dapat dicapai dengan mudah apalagi karena sudah empat 
tahun berturut-turut memperoleh Opini WDP”, kata Kaper.

Untuk memperoleh Opini WTP ada empat kriteria yang 

perlu dipenuhi, kesesuaian antara laporan keuangan 
dengan standar akuntansi pemerintah, keandalan sistem 
pengendalian, kecukupan informasi, dan ketaatan terhadap 
peraturan. Sementara itu nilai maturitas SPIP Kabupaten 
Takalar yang masih di level 2 dengan skor 2,117, untuk nilai 
Kapabilitas APIP juga masih level 2.

(humas sulsel/rifat/poel/onoz)
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Senin, 1 Oktober 2018 pukul 20.00 
Wita, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin 
Padjalangi menyambut kedatangan 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan, Arman Sahri 
Harahap dikediaman pribadinya, di 
Watampone, Bone.

Acara silaturrahmi yang dihadiri Wakil 
Bupati Bone, Ambo Dalle, Sekda, 
Inspektur dan Kepala Bappeda Bone, 
sekaligus sebagai langkah untuk 
menjalin koordinasi dan sinergitas 
dalam usaha mencapai akuntabilitas 
keuangan daerah khususnya di 
Kabupaten Bone. Dalam perjalan tugas 
Arman Sahri Harahap ke Kabupaten 
Bantaeng dalam rangka Workshop 
Evaluasi Implementasi Aplikasi 
Siskeudes dalam Tata Kelola Keuangan 
Desa di Bantaeng, beliau singgah 
di beberapa kabupaten terdekat, 
termasuk Bone.

Andi Fahsar M. Padjalangi 
mengucapkan selamat datang kepada 
Arman Sahri Harahap yang didampingi 
Korwas APD I, Korwas APD II, Korwas 
Investigasi I beserta rombongan di Kota 
Watampone Kabupaten Bone. Beliau 
berharap, dengan kehadiran BPKP di 
Kabupaten Bone dapat memberikan 
nilai lebih dan manfaat dalam usaha 
meningkatkan kemampuan untuk 

mencapai akuntabilitas pengelolaan 
keuangan di Kabupaten Bone.

Dalam kesempatan kali ini, Arman 
Sahri Harahap menyampaikan bahwa 
peran pengawasan oleh BPKP sudah 
berubah. Dulu aparat pengawasan 
selalu dihindari untuk bisa ditemui. 
Karena pola pengawasan di masa lalu 
mengedapankan aspek represif, yaitu 
watchdog. BPKP mengembangkan 3 
strategi pengawasan, yaitu Strategi 
pre entif (sosialisasi), Strategi 
peventif (early warning system), dan 
Strategi represif yaitu penegakan 
hukum. Untuk mengaktualisasikan 3 
strategi tersebut, BPKP melakukan 
2 aktivitas utama yaitu Aktivitas 
Assurance (penjaminan mutu) dan 
Aktivitas Consulting (pemberian jasa 
konsultasi).

Presiden telah memerintahkan 
seluruh APIP di tahun 2019 harus 
sudah bisa mencapai kapabilitas 
level 3, artinya APIP sudah bisa 
melakukan pengawasan yang bisa 
menilai	efektivitas,	efisiensi	dan	
keekonomisan. Hal selanjutnya yang 
harus mendapatkan perhatian lebih 
adalah peningkatan level maturitas 
SPIP ke level 3, sesuai RPJMN 
Presiden. Menurut beliau, “Tidak 
banyak tools yang perlu dikembangkan 

untuk mencapai hal tersebut. Tidak 
ada yang tidak mungkin, kata kunci 
hanya satu yaitu komitmen, kemudian 
yang dilaksanakan secara konsisten.”

Kemudian untuk memperkuat 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Bone, beliau 
mengajak Pemerintah Daerah Bone 
untuk menggunakan tools yang 
dikembangkan oleh BPKP. Tools-tools 
tersebut antara lain Simda Keuangan, 
Siskeudes, dan Simda Pendapatan.

Acara dilanjutkan dengan serah terima 
plakat antara Pemerintah Daerah Bone 
dengan BPKP, dan diakhiri dengan sesi 
foto bersama. (1/10)

(humas sulsel/onoz/ipL)

Bupati Bone Tingkatkan 
Koordinasi dan Sinergitas 
dengan BPKP
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Bulukumba- Selasa 4 Desember 
2018 Kepala Perwakilan, 
Arman Sahri Harahap  
melakukan kunjungan ke 
Kabupaten Bulukumba dalam 
rangka  Sosialiasi dan  Focus  
Group  Discussion (FGD). 
Sosialisi ini bertujuan untuk 
mentransformasikan Maturitas 
SPIP dan Kapabilitas APIP 
ke Dalam Pengelolaan Risiko 
Korupsi yang Efektif melalui 
ImplementasiFraud Control Plan. 
Dalam kunjungan ini Kaper di 
dampingi Korwas Investigasi1, 
Ide Juang Humantito, Pengendali 
Teknis, Memet Rusmana, dan 
tim. Wakil Bupati Bulukumba, 
Tomy Satria Yulianto, didampingi 
Inspektur kabupaten Bulukumba, 
Andi Sri Haryanti menerima 
Kaper dan rombongan di ruang 
kerjanya.

Kepala Perwakilan BPKP SulSel, 
Arman Sahri  Harahap dalam 
sambutanya, menjelaskan bahwa 
kebijakan anti korupsi telah ada 
sejak dulu semenjak Negara kita 
berdiri hingga kini. Namun sampai 
saat ini pula korupsi masih ada, 
bagaikan fenomena gunung es. 
”Kejadian korupsi yang muncuil 
akhir-akhir ini, belum banyak 
yang teraekspose. Bahkan ketua 

KPK pernah menyampaikan jika 
seandainya KPK memiliki tenaga 
yang cukup, maka KPK akan 
melakukan Operasi Tangkap 
Tangan OTT setiap hari”.

”Penindakan hanya 
mengantarkan pelaku ke lembaga 
pemasyarakatan yang membuat 
mereka menyimpan dendam. 
Kecil kemungkinan untuk 
memulihkan kerugian negara 
seutuhnya, meskipun jaksa 
sudah berusaha menggunakan 
harta pelaku sebagai pengganti. 
Dengan segala pindakan yang 
ada, korupsi makin mengglobal. 
apa yang salah?”, ungkapnya

Lanjut Kaper, ”Paradikma 
saat ini telah berubah, dimana 
pemberantasan korupsi bukan 
hanya penindakan semata, 
melainkan diperlukan adanya 
upaca  tindakan preventif. Oleh 
karena itu usaha Pemerintah 
Daerah kabupaten Bulukumba 
dalam menyelenggarakan 
kegiatan ini, telah meraih 
Maturitas  SPIP pada angka 3, 
dan Tingkat Kapabilitas APIP 
di level 3 merupakan salah 
satu langkah kongkrit dalam 
membangun sistem yang mampu 
meninimalisir terjadinya Fraud”.

Wakil Bupati Kabupaten 
Bulukumba, Tomy Satria 
Yulianto, dalam sambutannya 
menyampaikan terima kasih dan 
apresiasi kepada BPKP atas 
atensi dan bimbingannya selama 
ini. ”Pemerintah Kabuapetn 
Bulukumba senantiasa 
berkomitmen dalam mewujudkan 
Tata Kelola Kepemerintahan 
yang baik. Pada intinya, ini 
semua akan menyelamatkan 
bapak dan, dalam bekerja  serta 
tidak melenceng dan keluar dari 
aturan yang sudah ada. Sekali 
atas nama Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bulukumba kami 
menyampaikan terima kasih atas 
kehadiran Kepala Perwakilan 
BPKP SulSel dan rombongan, 
dan juga kepada seluruh OPD, 
agar jangan menjadikan kegaiatn 
ini sebagai beban, namun 
menjadi safety belt kita dalam 
berkarya”. Dalam acara sosialiasi 
tersebut telah di tanda tangani 
MoU antara BPKP dan Pemkab 
Bulukumba terkait “Maturitas 
SPIP dan Kapabilitas APIP 
ke Dalam Pengelolaan Risiko 
Korupsi yang Efektif melalui 
Implementasi Fraud Control Plan”

humas bpkp sulsel (frizar/tony)

Sosialisasi Fraud Control Pland
pada Pemkab Bulukumba

BPKP SulSel Dorong Percepatan 
Pembangunan PSN di Kab. Wajo 
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Wajo - 8 September 2018, Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan Arman Sahri Harahap 
melakukan koordinasi ke Kab. 
Wajo didampingi Korwas IPP I 
Abdul Samid, Korwas AN I Triyono 
JP, serta pengendali teknis dan 
tim review. Bupati Wajo Andi 
Burhanuddin Unru menyambut 
rombongan di ruang kerjanya.

Bertempat di ruang pertemuan 
Kantor Bupati Wajo dilaksanakan 
rapat koordinasi antara BPKP 
SulSel dengan Pemda Kab. Wajo 
dan Satker Kementerian PUPR 
sehubungan dengan pelepasan 
aset pemerintah daerah pada 
Proyek Bendungan Paselloreng 
di Desa Arajang, Kec. Gilireng, 
Kab. Wajo. Hadir dalam rapat 
tersebut, Bupati Andi Burhanuddin 

Unru, Kejari Eko Bambang, Kepala 
Kantor BPN Sa’pang Allo, Kabid 
PJSA BBWS Pompengan Jeneberang 
Marva Ranla Ibnu, dan Kepala OPD 
terkait.

Andi menyampaikan ucapan terima 
kasih dan apresiasi kepada BPKP 
SulSel yang telah memfasilitasi 
dan mengawal Pemkab. Wajo 
dalam pelepasan aset daerah yang 
berada pada lokasi pembangunan 
Bendungan Paselloreng dan 
berharap BPKP terus mengawal 
hingga proyek tersebut selesai 
pada Tahun 2019.

Selanjutnya, Kepala Bidang PJSA 
BBWS Pompengan Jeneberang 
Marva Ranla Ibnu, menjelaskan 
lebih jauh terkait dengan Proyek 
PSN tersebut bahwa dari 3 

bendungan yang sedang on going 
di Sulawesi Selatan, salah satunya 
yang terkendala adalah Bendungan 
Paselloreng. Hal tersebut 
sehubungan dengan pembebasan 
tanah, namun sudah disampaikan 
kepada Bupati dan akan segera 
ditindaklanjuti.

Dalam arahannya, Arman 
menyampaikan terima kasih atas 
sambutan hangat dari Bupati 
beserta jajaranya, dan berharap 
bisa bersinergi dengan Pemkab. 
Wajo dalam pengawal Proyek 
Strategis Nasional di Provinsi 
Sulawesi Selatan. "BPKP mendapat 
amanah mengawal Proyek Strategis 
Nasional. Arahan Presiden dalam 
upaya percepatan pembangunan 
Bendungan Paselloreng agar 
segera dialiri/digenangi sehingga 
bisa memberikan manfaat bagi 
masyarakat di Kab. Wajo", lanjut 
Arman. Ia pun menyarankan agar 
segera dibentuk Tim Akuntabilitas 
Bendungan Paselloreng yang 
bersifat lintas sektoral. Dengan 
begitu, bisa segera disusun 
rencana aksi (action plan) 
percepatan penyelesaian 
hambatan. Dengan demikian, 
target pengisian air Bendungan 
Paselloreng bulan Februari 2019 
dapat terwujud.

humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

BPKP SulSel Dorong Percepatan 
Pembangunan PSN di Kab. Wajo 
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Sistem Pengendalian Intern menurut 
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
SPIP adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif 
dan	efisien,	keandalan	pelaporan	
keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Sesuai dengan 
target RPJMN 2015-2019, tingkat 
maturitas SPIP diharapkan dapat 
mencapai level 3 untuk seluruh 
kabupaten kota di Indonesia.

Jumat, 16 Nopember 2018 bertempat 
di Gedung Islamic Centre Takalar 
di Kabupaten Takalar, telah 
dilaksanakan Rapat Koordinasi, 
Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan 
Lingkup Pemerintah Daerah 
Kabupaten Takalar Tahun 2018. 
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati 
Takalar, serta Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
mewakili Kepala Perwakilan BPK-RI 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 
dan Inspektur Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai narasumber dalam 
acara tersebut.

Rapat Koordinasi tersebut diawali 
dengan penyampaian mengenai 
laporan kegiatan oleh Inspektur 
Kabupaten Takalar, kemudian 

dibuka oleh Bupati Takalar. Dalam 
kesempatan kali ini, Arman 
Sahri Harahap selaku Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan menyampaikan materi 
mengenai Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP). Beliau 
menyampaikan kondisi terkini 
terkait dengan SPIP Kabupaten 
Takalar, dimana level maturitas SPIP 
Kabupaten Takalar baru mencapai 
level 2.

Beliau menyampaikan pentingnya 
SPIP dalam mengawal akuntabiitas 
keuangan daerah. Dalam Line of 
Defense (Association of Chartered 
Certified	Accountants),	terdapat	5	
lini pertahanan yaitu Manajemen 
Risiko dan Internal Control dan 
Management Oversight, yang mana 
dua lini ini berada dalam ranah SPIP. 
Lini selanjutnya adalah Independent 
and Objective Assurance (Internal 
Auditor), External Auditor dan lini 
terakhir adalah Aparat Penegak 
Hukum (APH).

Arman Sahri Harahap juga 
menyampaikan hal-hal apa saja yang 
harus ditempuh oleh Pemerintahan 
Kabupaten Takalar untuk mencapai 
maturitas SPIP Level 3, antara lain 
sebagai berikut:

Membuat, mensosialisasikan, 
dan melaksanakan serta 
mendokumentasikan pelaksanaan 

kebijakan/prosedur yang mengatur 
mengenai sistem manajemen kinerja;

Membuat, mensosialisasikan, 
dan melaksanakan serta 
mendokumentasikan pelaksanaan 
kebijakan/pedoman penilaian risiko 
yang secara substansi mengatur 
mekanisme/prosedur	identifikasi	
risiko dan analisis risiko atas capaian 
tujuan program/kegiatan utama unit 
organisasi;

Melakukan Reviu kinerja secara 
berkala sesuai tolok ukur kinerja 
yang telah ditetapkan dan 
menggunakan hasil evaluasi 
kinerja sebagai perbaikan serta 
pengembangan secara otomatis;

Melakukan evaluasi secara berkala 
dan pengembangan atas dokumentasi 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
serta transaksi dan kejadian penting;

Menyusun, mensosialisasikan, 
dan melaksanakan serta 
mendokumentasikan pelaksanaan 
kebijakan evaluasi terpisah        

Selain itu, beliau juga mengajak 
segenap elemen Pemerintahan 
Kabupaten Takalar untuk bersama 
dalam mengawal akuntabilitas 
keuangan daerah, salah satunya 
melalui pencapaian maturitas SPIP 
level 3 ini. 

humas bpkp sulsel (onos/tony)

BPKP Sulsel Mengawal Pengendalian 
Intern Pemkab Takalar
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BPKP Sulsel Mengawal Pengendalian 
Intern Pemkab Takalar

 Senin, 13 Agustus 2018 bertempat 
di Ruang Pola Panrannuangta Kantor 
Bupati Jeneponto diselenggarakan 
Workshop Evaluasi Implementasi 
Aplikasi Siskeudes dalam Tata Kelola 
Keuangan Desa dengan dihadiri 155 
peserta yang terdiri dari Kepala Desa 
dan jajarannya.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Bupati Jeneponto, Drs. H. Iksan 
Iskandar, M.Si memberikan sambutan 
sekaligus membuka acara secara resmi. 
Dalam sambutannya, Bupati mewakili 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto 
mengucapkan selamat datang 
kepada Narasumber di Bumi Turatea 
serta terima kasih kepada kepala 
desa dan perangkatnya yang telah 
menyempatkan hadir pada kegiatan 
workshop ini disela-sela kegiatan lain 
yang dilakukan dalam menyambut HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terkait dengan dana desa Bupati 
menyampaikan bahwa dana desa 
sudah sampai ke desa dengan jumlah 
yang sudah sangat mencukupi, 
namun melahirkan kecemburuan 
dari Kelurahan yang merasa belum 
memperoleh “sentuhan” dari 
Pemerintah Pusat padahal kondisinya 
tidak jauh berbeda dengan pemerintah 
desa

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR 

RI, Amir Uskara dalam pemaparannya 
mengatakan dengan adanya dana desa, 
diharapkan efektif menumbuhkan 
sektor UMKM dan mendorong 
percepatan pembangunan infrastruktur 
desa sehingga dapat menurunkan 
angka kemiskinan dan pengangguran 
di perdesaan. Pencapaian Dana Desa 
secara nasional sampai dengan tahun 
2017 yaitu pencapaian tenaga kerja 
infrastruktur sebanyak 1.572.000 orang, 
penyerapan tenaga kerja 960.000 
orang, jalan desa sepanjang 66.888 
km,  dan jembatan 511,9 dan irigasi 
sebanyak 12.596.

Alokasi anggaran dana desa untuk 
Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata 
mengalami kenaikan sebesar 53,6% 
dalam 3 tahun terakhir, untuk 
Kabupaten Jeneponto pun mengalami 
peningkatan anggaran sebesar 20,2% 
dari 70,5 M di tahun 2017 menjadi 84,8 
M di tahun 2018, “Diharapkan dalam 
pemanfaatan dana desa tersebut, 
desa menggunakan tenaga kerja lokal 
dalam pembangunan desanya sehingga 
perputaran ekonomi di desa tersebut 
dapat meningkat”, tutup Amir.

Selanjutnya, terkait dengan 
implementasi Siskeudes, Direktur PLP 
bidang Pertahanan dan Keamanan, 
Doddy Setiadi mengatakan aplikasi 
Siskeudes mampu mendukung 

transparansi dan akuntabilitas keuangan 
desa karena telah sesuai dengan 
regulasi yang berlaku, “Pada aplikasi 
ini juga terdapat pengendalian internal 
untuk meminimalisir kesalahan dan 
ketidaksesuaian dengan peraturan yang 
berlaku”. Kata beliau.

Mengakhiri paparannya Doddy 
menegaskan bahwa aplikasi 
Siskeudes akan selalu dikembangkan 
sesuai dengan regulasi terbaru dan 
perwakilan BPKP di setiap Provinsi 
akan selalu memberikan solusi jika 
terdapat permasalahan yang dihadapi 
Pemerintah Daerah maupun Desa.

Memanfaatkan waktu yang masih 
tersisa  Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan,Arman 
Sahri Harahap yang turut hadir dalam 
kegiatan tersebut menyampaikan 
beberapa pesan, dalam mengawal 
dana desa perlu dilakukan tindakan 
Pre-entif yaitu dengan melakukan 
sosialisasi, menyampaikan informasi 
terkait dengan pengelolaan keuangan 
desa, Preventif dengan mendeteksi 
dan mencegah penyimpangan yang 
berindikasi korupsi, serta Represif 
dengan memastikan adanya penegakan 
hukum untuk memberi efek jera 
bahwa setiap tindakan hukum pasti ada 
konsekuensinya. 

(humas sulsel/suke/ipl)

Workshop Evaluasi Implementasi 
Aplikasi SISKEUDES 

di Jeneponto
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Pada hari Senin, 1 Oktober 2018 pukul 
13.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan 
Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista 
Asapa selaku Bupati Kabupaten Sinjai 
menyambut kedatangan Arman Sahri 
Harahap, selaku Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ramah 
tamah yang dilanjutkan dengan hidangan 
makan siang terlaksana disana. Dalam 
kesempatan tersebut Andi Seto Gadhista 
Asapa mengundang Arman Sahri Harahap 
untuk dapat mengisi paparan di Gedung 
Kantor Bupati Sinjai yang dihadiri oleh 
Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah, 
Seluruh Kepala OPD dan jajarannya.
Pukul 14.30 WITA rombongan bertolak 
menuju Gedung Kantor Bupati Sinjai. 
Hj. Andi Kartini Ottong, selaku Wakil 
Bupati Sinjai dan Akbar Mukmin, selaku 
Sekretaris Daerah dan Sigit Sulistyohadi, 
selaku Koordinator Pengawasan 
Bidang APD II Perwakilan BPKP Sulsel 
mendampingi Andi Seto Gadhista 
Asapa dan Arman Sahri Harahap di atas 
mimbar. Acara dibuka oleh sambutan 
Andi Seto Gadhista Asapa. Beliau 
menyampaikan bahwa seiring dengan 
semakin kompleksnya permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat maka 
sepatutnya pula kita seluruh jajaran 
pemerintah daerah makin meningkatkan 
kemampuan dalam menganalisa, 
menelaah, dan mengambil keputusan 
dalam penyelesaian yang dihadapi oleh 
masyarakat. Beliau berharap “Kepala 
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan agar 
memberikan pengetahuan, ketrampilan 
dan pendidikan tentang penatausahaan 
keuangan yang baik dan benar dalam 
hal ini pengelolaan APBN, APBD, dan 
APBDes.”
Kesempatan selanjutnya diberikan 
kepada Arman Sahri Harahap untuk 
memberikan paparan. Beliau mengatakan 

bahwa BPKP mengembangkan 3 strategi 
pengawasan, yaitu Strategi pre entif. 
Berupa sosialisasi, utnutk memberikan 
pemahaman kepada stakeholder, Strategi 
peventif. Membangun sistem deteksi 
dini (early warning system), dan Stratgei 
represif yaitu penegakan hokum.
Untuk mengaktualisasikan 3 strategi 
tersebut, BPKP melakukan 2 aktivitas 
utama yaitu Aktivitas Assurance 
(penjaminan mutu) dan Aktivitas 
Consulting (pemberian jasa konsultasi). 
Aktivitas tersebut bertujuan untuk 
menghasilkan informasi yang bisa 
digunakan oleh pengambil keputusan di 
Pemerintah Kabupaten Sinjai. Sehingga 
keputusan yang diambil tersebugt 
dapat dipertanggungjawabkan dan 
akuntabilitasnya dapat dijamin, prosesnya 
dilak sanakan secara transparan.
Peran pengawasan sudah berubah. Dulu 
aparat pengawasan selalu dihindari untuk 
bisa ditemui. Karena pola pengawasan di 
masa lalu mengedapankan aspek represif, 
yaitu watchdog.
Saat ini aparat pengawasan telah 
kembali	ke	fitrahnya,	APIP	adalah	bagian	
dari manajemen, APIP adalah bagian 
dari eksekutif. Sehingga keberadaaan 
APIP bagi pemerintah, harus bisa 
memeberikan nilai tambah melalui 
kegiatan pengawasan secara efektif dan 
independen. Kualitas informasi yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan 
harus kredibel, dan hal tersebut 
hanya dapat dihasilkan melalui suatu 
kegiatan pengawasan yang objektif dan 
independen.
Pada kesempatan kali ini Arman Sahri 
Harahap berujar, “Saya berharap adanya 
perhatian pada aparat pengawasan, 
baik itu untuk meningkatkan kapasitas 
organisasi, maupun kapasitas individu, 
orang-orang yang ada di dalamnya.”

Presiden dalam rakornas pengawasan 
intern di tahun 2016 telah memerintahkan 
seluruh APIP di tahun 2019 harus sudah 
bisa mencapai kapabilitas level 3. 
“Artinya APIP sudah bisa melakukan 
pengawasan yang bisa menilai efektivitas, 
efisiensi	dan	keekonomisan.”	kata	beliau.	
Selain itu, APIP sudah harus mampu 
memberikan jasa di bidang governance 
risk and control. Saat ini, kita masih 
memerlukan upaya untuk mencapai 
level 3 tersebut. Beliau berujar, “Saya 
berharap kapabilitas APIP tahun ini 
minimal menjadi level 2. Sehingga 2019 
cita-cita untuk mencapai level 3 dapat 
tercapai.”
Kemudian yang kedua, beliau 
meneruskan, “Yang perlu kita lakukan 
adalah peningkatan maturitas SPIP untuk 
mencapai level 3 sesuai RPJMN Presiden.” 
Menurut beliau, tidak banyak tools yang 
perlu dikembangkan untuk mencapai hal 
tersebut. “Tidak ada yang tidak mungkin, 
kata kunci hanya satu yaitu komitmen, 
kemudian yang dilaksanakan secara 
konsisten.” beliau melanjutkan.
Kemudian untuk memperkuat 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Sinjai, beliau 
mengajak Pemerintah Daerah Sinjai untuk 
menggunakan tools yang dikembangkan 
oleh BPKP.
BPKP sudah diakui oleh 90% seluruh 
pemerintah daerah di Indonesia, 
menggunakan tools yang dikembangkan 
oleh BPKP, dan tools tersebut gratis. 
Tools-tools tersebut antara lain Simda 
Keuangan, Siskeudes, dan Simda 
Pendapatan.
Acara dilanjutkan dengan serah terima 
plakat antara Pemerintah Daerah Sinjai 
dengan BPKP, dan diakhiri dengan sesi 
foto bersama. (1/10)
(humas sulsel/onoz)

Bupati Sinjai Harap BPKP 
Kawal Pengelolaan APBD dan APBDes
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BPKP Sulsel Perkuat Inspektorat Poso 
dalam Diklat Audit Investigatif 

Pendidikan dan Pelatihan Audit 
Investigatif bagi pegawai Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah di 
lingkungan Inspektorat Kabupaten 
Poso digelar mulai tanggal 22 
Oktober s.d. 26 Oktober 2018 
di Hotel Ibis Makasar. Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan Arman Sahri Harahap 
hadir pemberikan arahan sekaligus 
membuka diklat ini didampingi 
Korwas Investigasi 2 Ali Ikhsan, 
Korwas P3A Iman Setyadi, dan 
Inspektur Kabupaten Poso Abram 
Sigilipu.

Di awal sambutannya, Arman 
menyampaikan turut prihatin atas 
musibah bencana alam gempa 
bumi, tsunami, dan likuefaksi 
yang melanda Sulawesi Tengah. 
Arman juga menginformasikan 
bahwa bersama Kepala BPKP, ia 
berkesempatan mengunjungi dan 
melihat langsung  kondisi di sana 
serta berharap kondisi ini cepat 
pulih kembali.

"Semoga cobaan ini bisa cepat 
kembali normal dan masyarakat 
Palu, Donggala, dan Sigi, serta 
Sulteng secara keseluruhan bisa 
melalui cobaan-cobaan ini dengan 
sebaik-baiknya, dan bisa kembali 
normal kehidupannya seperti sedia 

kala", ucap Arman.

Dalam melaksanakan audit 
investigatif, auditor perlu memiliki 
mental yang kuat mengingat orang 
yang akan kita hadapi bukan orang 
biasa, melainkan orang-orang 
yang memiliki kekuasan (power). 
Akan ada banyak tekanan yang 
kita hadapi nantinya. Setelah 
mendapat ilmu dalam diklat ini, 
Arman berharap para peserta bisa 
menjunjung tinggi profesionalisme, 
Independensi dan integritas.

Jika kita melakukan audit 
investigatif secara semborono, 
maka kita akan berkontribusi 
menjadikan seseorang sebagai 
tersangka akibat kelalaian kita, 
dengan bukti yang tidak 
cukup, tetapi dipaksakan 
karena ada pressure 
(tekanan). Untuk itu, 
Kaper menghimbau 
agar lebih berhati-hati 
dalam menyikapi hal 
tersebut. Dalam banyak 
kasus, kita harus berani 
memutuskan tidak 
menerima permintaan 
audit investigatif, 
maupun PKKN, jika tidak 
didukung dengan data-
data yang benar. Karena 

nantinya, produk pengawasan kita 
akan di uji di pengadilan.

Harapan Arman pada diklat ini agar 
para narasumber bisa melakukan 
simulasi sederhana tentang sidang 
pada suatu kasus secara lebih 
banyak. Pada saat palu diketuk 
tanda dimulainya diklat  tersebut, 
Arman memberikan apresiasi  
kepada Inspektur dan Pemerintah 
Kabupaten Poso yang telah 
mempercayakan penyelenggaraan 
diklat ini kepada Kantor Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
Semoga kerja sama ke depanya 
tetap berjalan dengan baik.

humas bpkp sulsel (tony sairdekut)
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BPKP SulSel dan LKPP Pusat 
Fasilitasi APIP Inspektorat 

dalam Sosialisasi PBJ
Makassar 30 Oktober 2018, Sosialiasi Pedoman 
Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa 
(PBJ) Pemerintah bagi Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP)    se-Sulawesi Selatan dibuka 
secara resmi oleh Kepala Perwakilan Arman Sahri 
Harahap. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 
2 hari tanggal 30 - 31 Oktober 2018 di Aula Lantai 
III. Jumlah peserta yang hadir  sebanyak 80 orang: 
6 orang dari Inspektorat Provinsi, 52 orang dari 
Inspektorat Kabupaten/Kota, dan 22 orang dari 
BPKP SulSel 22 orang. Narasumber pada sosialisasi 
tersebut di antaranya Kepala Pusdiklatwas Joko 
Prihardono dan M. Irsan Nasution dari LKPP Pusat.

Dalam sambutannya, Arman menyampaikan bahwa 
tantangan yang ada saat ini adalah buruknya stigma 
masyarakat tentang PBJ. PBJ dipandang sebagai 
modus utama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal 
ini didukung dengan fakta bahwa setidaknya 75% 
Tipikor, baik di tingkat pusat maupun wilayah yang 
berasal dari kegiatan PBJ. Pada sisi yang lain, 
proses regulasi tentang PBJ sudah lama dilakukan.

Saat penyusunan pedoman pengawasan intern 
atas PBJ pemerintah, tantangan tersebut di atas 
sudah dipahami. Dua modus utama yang sering 
dijadikan sarana perbuatan melawan hukum adalah 
pengaturan pemilihan penyedia barang jasa (proses 
lelang) dan mark up harga. Motif perbuatan ini 
harus	dapat	diidentifikasi	agar	saat	APIP	melakukan	
pengawasan berupa audit, unsur perbuatan 
melawan hukum dapat dipenuhi. Adapun mark up 
bertujuan untuk memperoleh uang dengan cara 
menekan harga dari yang seharusnya. Dalam hal ini, 
proses penyusunan dibuat seolah-olah sudah benar. 
Hal ini dapat terjadi melalui kolusi karena adanya 
pertemuan antar pemilik kepentingan, seperti 

KPA, PPK, dan Supplier. Berawal dari kondisi inilah 
muncul gagasan pengadaan secara elektronik.

Meski sistem PBJ telah diperbarui, tidak dipungkiri 
adanya permasalahan yang masih ditemukan. 
Hal ini bahkan terjadi pada proses pengadaan 
secara elektronik. Misalnya, pengaturan 
pemenang lelang yang dilakukan sebelum proses 
elektronik berlangsung. Pengaturan ditujukan 
agar pendaftaran penyedia hanya bisa dilakukan 
oleh kelompok tertentu. Hal ini tentu mencederai 
hakikat adanya sistem e-lelang yang bertujuan 
membuka persaingan secara terbuka.

Arman menyebutkan bahwa untuk menjaga 
akuntabilitas, maka pasca diterbitkan Peraturan 
Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, dibuatlah Pedoman 
Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Penugasan yang dilakukan oleh 
APIP adalah kegiatan assurance dan consulting. 
APIP ditantang untuk menjadi rujukan bagi 
stakeholderterkait Pengadaan Barang/Jasa, 
baik secara formal maupun materiil. “Auditor 
itu seharusnya lebih tua 1 hari", ujarnya yang 
menyiratkan untuk tidak melakukan kesalahan 
karena bagaimanapun akan terdeteksi oleh Auditor.

Adanya rasa takut dan khawatir bagi  pihak-pihak 
yang terlibat dalam kegiatan PBJ merupakan hal 
yang wajar.  Dengan adanya perasaan tersebut, 
justru diharapkan muncul sikap waspada dan hati-
hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. "Semoga 
Allah memberikan pertolongan untuk kita semua 
ketika melaksanakan tugas demi perbaikan bangsa 
dan negara", tutup Arman.

humas sulsel (tony sairdekut)
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Pinrang 11 Oktober 2018, Penguatan 
pengawasan intern menjadi suatu 
upaya yang harus terus-menerus 
dilakukan. Bertempat di ruang 
aula kantor Bupati Pinrang telah 
dilaksanakan Koordinasi Pengawasan 
dengan tema "Peran BPKP dalam 
meningkatkan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah di 
lingkungan Pemkab Pinrang, serta 
Penandatangan Nota Kesepakatan 
Pengembangan Manajemen 
Pemerintah Daerah antara BPKP SulSel 
dengan Pemkab Pinrang". 

Hadir pada acara ini, Bupati Pinrang 
A. Aslam Patonangi, Sekda, Inspektur, 
dan jajarannya, serta Kepala 
Perwakilan BPKP SulSel, Arman Sahri 
Harahap  didampingi Korwas APD2, 
Abdi Uluelang, dan Pengendali Teknis, 
Jarot Setiyadi. Dalam sambutan 
pembukaan Rakorwas, Bupati Pinrang 
menyampaikan apreasiasi dan terima 
kasih kepada Perwakilan BPKP 
SulSel, atas kerja sama yang telah 
dibangun selama ini dalam mengawal 
akuntabilitas keuangan, dan tata 
kelola kepemerintahan di Kabupaten 
Pinrang, sehingga telah berhasil 
mencapai level 3 pada Maturitas 
SPIP, dan kapabilitas APIP Inspektorat 
Pinrang.

Pada sesi selanjutnya, Kepala 
Perwakilan sebagai narasumber 
menyampaikan, bahwa Presiden telah 
mencanangkan di tahun 2019, APIP 

sudah harus berada pada Kapabilitas 
level 3, yang kemudian target tersebut 
dituangkan dalam RPJMN  2014 -2019. 
Khusus Provinsi Sulawesi Selatan 
ditargetkan tahun 2018, 16 Pemerintah 
Daerah sudah harus berada pada 
level 3. APIP yang awalnya berada 
pada level 1, dalam pengertian belum 
bisa mendeteksi penyimpangan, 
perlahan-lahan terstruktur baik 
secara formal ataupun substansial, 
levelnya meningkat dan APIP mampu 
mendeteksi terjadinya korupsi, 
sehingga	perannya	sangat	signifikan,	
sebagai mata dan telinga pemerintah 
daerah.

Lanjut Kaper, "BPKP mengembangkan 3 
strategi pengawasan yakni, Sosialisasi, 
Peringatan Dini, dan Penegakan 
Hukum. Untuk mengimplementasikan 

ketiga strategi tersebut, BPKP 
memberikan jasa penjaminan mutu 
(Assurance) dan jasa konsultasi 
(Consulting)". Dalam mengawal 
pengelolaan keuangan daerah yang 
akuntabel, BPKP menawarkan tools-
tools yang telah dikembangkan yakni, 
E-Planning, Simda Keuangan Daerah, 
Simda Pendapatan, serta Siskeudes.

"Semoga Penandatangan MoU 
antara BPKP dan Pemkab Pinrang 
terkait Pengembangan Manajemen 
Pemerintah Daerah, dalam 
meningkatkan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah di 
lingkungan Pemkab Pinrang bisa 
tercapai dengan baik", demikian Kaper 
mengakhiri sambutannya.

Humas BPKP SulSel (Tony Sairdekut)

Tingkatkan Tata Kelola Keuangan
Pemkab. Pinrang Gelar Koordinasi Pengawasan 
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KPK dan BPKP 
Gelar Workshop Peningkatan 
Kapabilitas APIP
Makassar 27 Agustus 2018, 
Bertempat di Aula Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
dilaksanakan Workshop Peningkatan 
Kapabilitas APIP se Provinsi 
Sulawesi Selatan batch 2. Kegiatan 
ini terlaksana berkat kerjasama 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 
dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), dan akan 
berlangsung selama 4 hari mulai 
tanggal 27 Agustus s.d 30 Agustus 
2018 yang diikuti oleh 49 peserta 
dari APIP se-Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Workshop Peningkatan Kapabilitas 

APIP bagi pegawai di lingkungan 
APIP se-Provinsi Sulawesi Selatan 
ini merupakan bentuk kerjasama 
antara KPK bersama LKPP, 
Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, 
Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian. 
Acara dibuka oleh Kepala 
Perwakilan BPKP Prov. Sulsel Arman 
Sahri Harahap yang menyampaikan 
bahwa upaya  pemberantasan 
korupsi sudah dilakukan secara 
masif dari waktu ke waktu, dan 
harus terus dilakukan karena 
korupsi dapat merusak tata kelola 
pemerintahan. 

Arman berharap bahwa peserta 

mampu memahami materi yang 
disampaikan dalam workshop 
ini, yaitu terkait probity audit, 
audit investigasi, peningkatan 
kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. 
Materi akan difokuskan dengan 
penekanan/pada materi probity 
audit. Penentuan materi tersebut 
dilatarbelakangi oleh fakta bahwa 
banyak kasus korupsi di Indonesia 
yang berasal dari kegiatan 
pengadaan barang/jasa. Menurut 
KPK hal tersebut disebabkan karena 
30%-40% APBN dan APBD adalah 
untuk kegiatan pengadaan barang 
dan jasa.

"Dalam pelaksanaan probity 
audit, APIP perlu memahami 
kemungkinan-kemungkinan 
kecurangan proses mulai dari tahap 
perencanaan kebutuhan barang 
sampai dengan tahap serah terima 
barang. APIP adalah adalah mata 
dan telinga Kepala Daerah," jelas 
Arman. APIP diharapkan mampu 
memberikan konsultasi mengenai 
risk, governance & control serta 
mampu memberikan early warning 
system jika terjadi penyimpangan. 
Dengan demikian maka diharapkan 
bibit-bibit korupsi semakin 
berkurang. 

(Humas sulsel)

Berita & Peristiwa
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P
enempatan pegawai baru, 
rolling antar bidang, rotasi dan 
mutasi merupakan keniscayaan 
bagi seorang pegawai. Pegawai 

yang mengalami hal tersebut tentu 
akan merasa galaudalam beradaptasi 
dengan lingkungan barunya. 

“Apakah kompetensi saya cukup untuk 
menjalankan penugasan di bidang atau 
kantor perwakilan yang baru?” 

“Saya harus mulai dari mana nih?” 

“Apa yang harus saya lakukan?” 

“Wah, saya tidak bisa kalau diberi 
pekerjaan seperti ini, saya belum 
pernah melakukan ini.” 

Pertanyaan-pertanyaan seperti 
itulah yang terkadang muncul di 
benak pegawai, dan pada akhirnya 
dapat mempengaruhi kinerjanya. 
Pada kondisi ini, manajemen dan 
perangkatnya perlu mendorong 

peran aktif pegawai tersebut 
dalam hal pengembangan diri 
dan memaksimalkan potensi yang 
dimilikinya. Memang sudah ada 
metode pengembangan skill dan 
knowledge seperti Diklat, Workshop 
dan PPM, namun tidak mampu 
mengatasi permasalahan adaptasi 
pegawai dengan lingkungan barunya. 
Mentoring menawarkan cara 
humanis transfer knowledge serta 
mempercepat proses penyesuaian 
terhadap lingkungan baru dan 
memberikan nilai lebih terhadap 
pengembangan karakter Mentee, 
Mentor, dan Organisasi.

Pengertian Mentoring

Kata mentoring berasal dari kata dasar 
mentor. Dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia mentor diterjemahkan 
sebagai pembimbing atau pengasuh. 

Mentoring merupakan proses berbagi 
pengalaman dan pengetahuan dari 

seseorang yang sudah berpengalaman 
kepada seseorang yang yang ingin 
belajar di bidang tersebut.

Manfaat Mentoring

Skema mentoring dapat mendukung 
peningkatan kompetensi kelompok 
yang ditunjuk,  berperan 
dalam pengembangan program 
pembelajaran,  adaptasi individu 
atau organisasi, dan meningkatkan 
efektivitas organisasi dan individu.

Mentoring Yang Ideal

	Mengidentifikasi	pegawai	yang	
memenuhi kriteria sebagai mentor 
yang diperkirakan dapat aktif untuk 
memperkuat kinerja organisasi 
atau program secara khusus dan 
mengklasifikasikannya sesuai dengan 
kompetensi masing-masing.

	Menetapkan	dalam	SK	mentor	
maupun mentee yang akan dibina 

 Andi Sukman, PFA Bidang APD, BPKP Sulsel

Mentoring : 

Cara Humanis Transfer
Knowledge
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agar dapat belajar secara efektif dan 
bertanggungjawab.

	Pemantapan	dan	standarisasi	mentor	

Pemantapan tim mentor menggunakan 
pendekatan belajar andragogy atau 
pendidikan orang dewasa, dimana 
pengalaman, refleksi, menemukan dan 
mengisi gap adalah bagian yang paling 
penting. Di dalam penyelenggaraan 
pendidikan orang dewasa, keaktifan 
dan partisipasi peserta merupakan 
syarat utama untuk mencapai hasil 
pembelajaran yang ditargetkan. 
Karenanya seringkali pendekatan 
ini lebih mudah disebut pendidikan 
partisipatif.

Dengan proses demikian, beberapa 
karakteristik pendidikan partisipatif 
antara lain:

	Belajar	dari	pengalaman

Yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, 
pendapat, kesimpulan, dll) dari 
seseorang, tetapi  keadaan nyata 
dari dinamika yang biasa terjadi di 
lingkungan tersebut. Dengan demikian, 
tidak ada otoritas seseorang yang lebih 
tinggi dari yang lain.

	Tidak	menggurui

Dalam metode ini, tidak ada guru dan 
tidak ada murid yang digurui. Semua 
yang terlibat dalam proses pendidikan 
ini adalah guru sekaligus murid pada 
suatu yang bersamaan, proses saling 
belajar.

	Dialogis

Karena tidak ada guru ataupun murid, 
maka proses yang berlangsung tidak 
merupakan proses belajar-mengajar 
yang bersifat satu arah, tetapi proses 
komunikasi dalam bentuk kegiatan 
interaktif (diskusi kelompok, bermain 
peran, dsb) yang lebih memungkinkan 
terjadinya dialog kritis, antara semua 
orang yang terlibat dalam proses 
pemantapan tersebut. 

Pelaksanaan Mentoring

Pelaksanaan mentoring secara teknis 

dapat merujuk pada pedoman teknis 
ataupun SOP masing-masing tema 
mentoring. Mentor dan mentee perlu 
ditugaskan secara bersama-sama untuk 
memastikan keberlanjutan informasi 
dan penerapan teori di lapangan 
sampai dengan periode tertentu yang 
dianggap cukup untuk seorang mentee 
menjadi pribadi yang mandiri.

Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring dapat 
dilakukan melalui 2 cara oleh tim 
mentor maupun oleh penanggungjawab 
tim mentor:

	Evaluasi	oleh	tim	mentor	dapat	
dilakukan setelah sesi atau kegiatan 
selesai. Tim mentor dapat menyiapkan 
mood meter, maupun lembar evaluasi 
belajar. Ini akan memberikan feedback 
bagi mentor untuk melakukan 
perbaikan mentoring pada sesi atau 
kegiatan berikutnya. 

	Penanggungjawab	atau	pengelola	tim	
mentor dapat melakukan pertemuan 
berkala, mendampingi mentor maupun 
mentee untuk memastikan proses 
mentoring telah berjalan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan.

Mentoring Sebagai Implementasi 
SPIP

Kegiatan mentoring merupakan wujud 
dari penerapan subunsur SPIP, yaitu 
komitmen terhadap kompetensi dan 
pembinaan sumber daya manusia:

	Komitmen	Terhadap	Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi 
mensyaratkan adanya kemauan 

pimpinan dan pegawai dalam instansi 
pemerintah untuk bersama-sama dan 
bertanggungjawab untuk mewujudkan 
visi,  misi, dan tujuan instansinya. 

Implementasi mentoring sebagai bentuk 
konkrit komitmen terhadap kompetensi 
yang akan membentuk kepedulian 
setiap orang untuk menghargai peran 
dan fungsinya serta membentuk 
interaksi secara berkelanjutan dalam 
upaya peningkatan kinerja.

	Pembinaan	Sumber	Daya	Manusia

Penerapan sistem mentoring ini 
diharapkan mampu memberikan 
keyakinan kepada manajemen bahwa 
pegawai yang ada telah dikelola dan 
dimanfaatkan dengan baik sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang 
nyata dalam mencapai tujuan organisasi 
secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Mentoring mampu mengurangi 
kekhawatiran pegawai terhadap 
lingkungan barunya sehingga 
mempercepat proses adaptasi. 
Mentoring bukan hanya sekedar 
transfer knowledge, tetapi lebih dari 
itu, mentoring mampu memberikan 
nilai lebih terhadap pengembangan 
karakter Mentee, Mentor, dan 
Organisasi.

Dengan diterapkannya sistem 
mentoring di kantor Perwakilan 
BPKP Sulawesi Selatan diharapkan 
adanyanya transfer knowledge yang 
merata kepada seluruh pegawai serta 
mendorong peran aktif pegawai dalam 
hal pengembangan diri.
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Pallu kacci
Wisata kuliner Makasar makanan pallu kacci 
terletak di pesisir Makasar. Makanan ini yaitu 
berisi berbagai macam olahan ikan yang 
nikmatnya tiada tara. Masakan khas pallu kaci 
ini identik dengan kuah berwarna kuning dengan 
rasa asam. Makanan ini cocok disantap pada 
siang hari karena sangat segar sekali. Bila Kamu 
liburan ke Makasar maka, harus mencoba pallu 
kaci khas Makasar.

Songkolo
Wisata kuliner Makasar berikutnya yaitu ada 
songkolo. Makanan ini berasal dari beras 
ketan yang telah dikukus hingga matang. 
Ketan yang matang kemudian disajikan dengan 
tambahan lainnya seperti ikan asin dan kelapa 
goreng. Makanan kuliner ini terlihat begitu 
sederhana namun, rasanya sangat lezat sekali. 
Kamu wajib mencoba makanan ini sebelum 
pergi dari kota Makasar.

Gogos
Makanan kuliner selanjutnya Kamu bisa 
mencoba gogos, sebuah makanan yang terbuat 
dari bahan ketan, ayam dan cabai. Makanan 
tersebut didominasi dengan ketan yang didalam 
berisi ayam pedas. Rasa dari makanan gogos ini 
pasti membuat Kamu merasa ketagihan sekali. 
Meski gogos berukuran kecil namun tetap saja 
membuat perut Kamu kenyang sekali.

Kuliner Khas
Makassar

sumber: gotravelly.com



SELAMAT DAN SUKSES 
Kepada Jajaran Inspektorat Sidenreng Rappang 
atas Capaian Kapabilitas APIP Level 3 Penuh 
Pada tahun 2018

“Semoga selalu dapat meningkatkan kualitas level kapabilitas”

Rumah adat Sidenreng Rappang


