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Salam Redaksi

Di tengah-tengah padatnya 
penugasan rutin Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu ma-
jalah Padek Nian kembali
menggeliat pada edisi ke 
enam. Hal ini diawali dengan 
rapat Tim Redaksi formasi 
baru pada hari Kamis tanggal
20 Maret 2014 di ruangan 
Redaksi, yang dihadiri oleh 
Johnson Siahaan, Iman 
Kadarman, Rusi Elvira, Dayu 
Jati, Aje, Julius, Ryan dan 
Depriandi. 

Dalam rapat tersebut 
disepakati bahwa majalah ini 
akan berubah warna, dari yang 
sebelumnya cenderung bersifat
BPKP sentris, menjadi lebih 
membuka diri terhadap dunia
pengawasan di luar BPKP. 
Direncanakan pada edisi 
keenam ini akan lebih banyak 
memuat berita, artikel yang 
bersumber dari Inspektorat 
se-wilayah Provinsi Bengkulu. 

Dari hasil rapat redaksi, 
dirumuskan langkah-langkah 
untuk menjaga kesinambungan 
terbitnya majalah Padek 
Nian untuk edisi selanjutnya. 
Langkah-langkah tersebut 
antara lain adalah mem-
buka alamat email khu-
sus redaksi majalah, yang 
langsung ditindaklanjuti
oleh Saudara Depriandi 
dengan membuka alamat email 
padeknianbkl@gmail.com. 

Langkah strategis lain yang 
diambil adalah mengajak rekan
-rekan insan pengawasan 
di seluruh wilayah Provinsi 
Bengkulu melalui Inspektur 
di tiap Inspektorat untuk 

berpartisipasi dalam mengisi
rubrik-rubrik di majalah 
Padek Nian baik berupa berita, 
foto, artikel, dan serba-serbi 
lainnya mengenai pengawasan. 
Dengan upaya keras Tim 
Redaksi dan kontribusi dari 
semua pihak, akhirnya Majalah 
Padek Nian hadir di hadapan 
pembaca. Dalam edisi kali 
ini, kami mengangkat laporan 
utama mengenai Reorganisasi 
Kelembagaan BPKP, yang 
merupakan isu yang cukup 
mengemuka saat ini di BPKP. 

Rubrik “Perjalanan Anda” 
merupakan rubrik yang baru 
kami terbitkan pada edisi ini 
yang belum pernah ada dalam 
edisi sebelumnya. Rubrik ini 
kami isi dengan potret tentang 
keindahan alam di Provinsi 
Bengkulu yang layak dinikmati
oleh baik turis lokal maupun 
mancanegara. Dalam rubrik 
ini, kami akan kami menyajikan 
keindahan alam setiap
kabupaten secara bergantian 
pada setiap edisi. Sebagai awal,  

pada edisi ini, kami menyaji-
kan tentang Kota Bengkulu. 

Rubrik “Konsultasi JFA” 
adalah rubrik baru yang dalam 
edisi sebelumnya belum ada. 
Dalam edisi kali ini, dan selan-
jutnya, pertanyaan mengenai 
ke-JFA-an akan ditampung di 
rubrik ini. Dengan pindahnya 
Jang Sepriadi yang selama ini 
menjawab pertanyaan seputar 
JFA, kini rubrik ini di-
asuh oleh duo Johnson 
Siahaan – Didin Solehudin. 

Dalam rubrik Profil, edisi 
kali ini menampilkan seorang 
Auditor dari Kabupaten 
Bengkulu Utara bernama 
Meynar Marbun. Beliau adalah 
satu-satunya pegawai 
Inspektorat Daerah yang lulus 
testing dan diterima untuk 
melanjutkan kuliah S2 dengan
pembiayaan STAR Project 
BPKP.

Akhir kata, kami jajaran 
Tim Redaksi mengucapkan se-
lamat menikmati sajian-sajian 
kami Padek Nian Edisi ke-6.

Redaksi

transformasi baru 
Majalah PADEK NIAN
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Surat Pembaca
Kepada redaktur majalah 
Padek Nian,

Saya adalah salah satu PNS 
di salah satu instansi vertikal 
di Provinsi Bengkulu, akhir-
akhir ini sedang digalakkan 
penerapan program SPIP di 
instansi pemerintah termasuk di 
instansi tempat saya bekerja. 

Apakah Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu mengada-
kan program Diklat SPIP untuk 
pegawai di instansi vertikal? 
Bagaimanakah cara mengikuti 
Diklat tersebut? 

Salam sukses tim redaksi 
majalah Padek Nian dan 
semoga terus menginspirasi!
Yuni Sarianti – Kota Bengkulu

Respon Redaktur 
Terima kasih kepada Saudari 

Yuni atas perhatian terhadap 
perkembangan program SPIP. 
BPKP adalah pemengang man-
dat sebagai pembina SPIP di 
seluruh instansi pemerintah 
baik instansi pusat maupun di 
pemerintahan daerah. BPKP  
memiliki agenda program 
terkait pembinaan SPIP melalui 
kegiatan sosialisasi, bimbingan 
teknis hingga pendidikan dan 
pelatihan baik itu di tingkat pu-
sat maupun di daerah. 

Tahun ini Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu 
mulai menjadwalkan Diklat 
SPIP mulai tanggal 2 s.d. 6 Juni 
2014. BPKP Bengkulu telah 
mengundang seluruh 
pemerintah  daerah untuk 
menunjuk 2 (dua) orang peserta 
yang mewakili pemerintah 
daerah yang bersangkutan. 
Selain Diklat, Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu juga 
melakukan program pembinaan 
SPIP dalam bentuk bantuan 
narasumber dan konsultasi 
penyelenggaraan SPIP.
Terima kasih

Kepada Yth. Redaktur 
“Padek Nian”

Kami sebagai aparat 
pengawasan di daerah sangat 
mendukung adanya majalah ini, 
khususnya dalam menambah 
wawasan dan informasi 
kegiatan pengawasan di Provinsi 
Bengkulu. Untuk itu bagaimana 
caranya saya mendapatkan 
majalah ini, apakah dijual bebas?
M. Ricky – Kota Bengkulu

Respon Redaktur
Kami ucapkan terima kasih 

atas perhatian anda.  Padek 
Nian merupakan majalah intern 
Perwakilan BPKP Bengkulu, 
oplah & distribusinya terbatas, 
diberikan secara cuma-cuma  
dan tidak diperjualbelikan. 
Salinan digital majalah Padek 
Nian dapat anda unduh melalui 
website http://www.bpkp.go.id/
bengkulu.

Kepada Yth. Redaktur Majalah 
Padek Nian

Menurut pendapat saya 
majalah ini sangat baik sebagai 
alat untuk lebih mendekatkan 
BPKP Bengkulu kepada mitra 
kerja di Provinsi Bengkulu. Saya 
usul agar menambah variasi 
materi dan narasumber dari 
mitra kerja supaya isinya 
lebih menarik. Demikian usul 
saya semoga dapat diterima, 
terima kasih.
Hesna – Bengkulu Tengah

Respon Redaktur
Usul anda sangat baik, 

mulai edisi ini kami mencoba 
melakukan beberapa perubahan 
majalah Padek Nian baik dari 
segi tampilan, materi dan tema. 
Untuk edisi mendatang, dengan 
menampung aspirasi/masukan 
dari pembaca perbaikan-per-
baikan atas majalah ini akan se-
lalu kami upayakan. 

Yth. Pengasuh Majalah 
Padek Nian

Dalam beberapa edisi majalah 
Padek Nian saya melihat ada 
tulisan tentang pengawasan 
yang ditulis oleh auditor 
Perwakilan BPKP Bengkulu. 
Apakah tulisan-tulisan seperti 
itu hanya diperuntukkan bagi 
auditor BPKP, apakah APIP 
lain boleh menyumbangkan 
tulisannya dan apa syaratnya? 
Terima kasih.
Iwan Sahroni - Bintuhan

Respon Redaktur
Majalah Padek Nian memberi 

kesempatan bagi para pegawai 
fungsional auditor APIP di 
seluruh wilayah Provinsi 
Bengkulu untuk menyalurkan 
tulisannya. Tulisan dalam  
lingkup pengawasan sangat 
diutamakan karena dapat 
membantu perolehan angka 
kredit auditor yang menulisnya. 
Anda dapat menyampaikan 
tulisan disertai identitas Anda 
kepada redaktur Padek Nian 
secara langsung atau via email: 
padeknianbkl@gmail.com.

Yth. Redaksi Padek Nian
Saya mendukung sekali 

dengan terbitnya majalah Padek 
Nian karena dapat memberi 
tambahan informasi tentang 
perkembangan pengawasan. 
Salut dan semoga majalah 
Padek Nian bisa terbit terus, 
memang padek niaan cik.
Endarto Arifin – Manna

Respon Redaktur
Terima kasih atas perhatian 
dan dukungan anda, eksistensi 
Padek Nian tentunya selalu 
kami upayakan.
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Laporan Utama

Laporan Utama:

“Jumlah Pengendali Mutu yang ideal adalah lima orang untuk
setiap perwakilan, yaitu jumlah Kepala Bidang saat ini ditambah 
satu. Satu Pengendali Mutu yang dimaksud adalah yang mengambil 
alih tugas Program dan Pelaporan, Pembinaan PFA, Tata Kelola 
APIP, dan Pembinaan SPIP di daerah.”
Jonson Siahaan - Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Bengkulu

REFORMASI 
BIROKRASI BPKP: 
Jilid II
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Saat ini BPKP sedang dalam 
masa-masa rencana reorgani-
sasi dalam rangka reformasi 
birokrasi, dan pada saat tulisan 
ini naik cetak, belum diambil 
sebuah keputusan final ten-
tang kelembagaan BPKP. Maka 
pada terbitan majalah Padek 
Nian edisi keenam, kami angkat 
opini tentang kelembagaan 
BPKP ke depannya, dasar 
pertimbangannya, dan risiko 
yang mungkin dihadapi.

Disini, kami berasumsi 
bahwa Perwakilan BPKP tidak 
terbagi menjadi Tipe A dan B. 
Perwakilan BPKP tetap hanya 
satu tipe dengan struktur or-
ganisasi yang seragam,  yang 
membedakan antara satu per-
wakilan dengan yang lain han-
yalah jumlah SDM di masing-
masing perwakilan. Pendapat 
kami adalah demikian:
1. Satu Eselon II, Satu Eselon III 

dan dua Eselon IV
Jabatan Struktural yang 

tersisa sebaiknya adalah hanya 
satu eselon II yaitu Kepala 
Perwakilan, satu eselon III yai-
tu Kepala Bagian Tata Usaha, 
dan dua Kepala Subbagian 
yaitu Kepala Subbagian 
Keuangan serta Kepala 
Subbagian Umum & Kepegawa-
ian. Dengan demikian, di 
struktur ketatausahaan 
berkurang dua Subbagian.

Pertimbangan:
Tugas pokok dan fungsi yang 

selama ini dilaksanakan oleh 
Kepala Subbagian Program 
dan Pelaporan diubah men-
jadi tugas pegawai fungsional, 
demikian pula tugas pembinaan 
PFA dan Tata Kelola APIP. 
Dengan beralihnya tanggung-
jawab untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut ke kelompok 
jabatan fungsional, maka 
kegiatan ketatausahaan hanya 
urusan intern kantor, sehingga 

Laporan Utama
sudah cukup ditangani  oleh 
dua oleh dua Subbagian saja. 

Selain itu, kami berpendapat 
sebaiknya secara bertahap 
jabatan struktural di Bagian 
Tata Usaha, diisi oleh pegawai 
dengan latar belakang non-
auditor, dimana hal ini dapat 
dimulai dari tingkatan Kepala 
Subbagian, dan nanti pada 
saatnya bahkan sampai pada 
tingkatan Kepala Bagian Tata 
Usaha. Hal ini untuk lebih men-
dayagunakan Auditor dalam 
memperkuat pelaksanaan tugas 
profesional pengawasan.
2. Jabatan Fungsional sesuai 

dengan Permenpan Nomor 
PER/220/M.PAN/7/2008 
Jabatan Fungsional sebaik-

nya menggunakan jabatan 
fungsional sesuai Permenpan. 
No. PER/220/M.PAN/7/2008 
tentang JFA dan Angka 
Kreditnya, khususnya pasal 7 
dan pasal 8 yaitu: Pengendali 
Mutu, Pengendali Teknis, Ketua  
Tim dan Anggota Tim. Dengan 
demikian tidak perlu ada 
tambahan jabatan berupa 
Koordinator Bidang atau 
Koordinator Pengawasan. 

Struktur seperti ini akan 
membuat Perwakilan BPKP 
menjadi hemat struktur kaya 
fungsi, dan tentu saja mening-
katkan fleksibilitas organisasi. 
Dengan struktur ini, maka 
Auditor Utama melaksanakan 
tugas Pengendali Mutu, Auditor 
Madya melaksanakan tugas 
Pengendali Teknis, serta 
jabatan Auditor selain dua 
di atas melaksanakan tugas 
Ketua Tim dan Anggota Tim. 

Uraian singkat kegiatan 
masing-masing dalam struktur 
yang kami usulkan ini khu-
sus-nya yang menyangkut 
peran Kepala Perwakilan dan 

Pengendali Mutu adalah se-
bagai berikut:

- Kepala Perwakilan 
Kepala Perwakilan akan 

menjalankan fungsi leadership 
dan manajerial. Fungsi Kepala 
Perwakilan lebih pada yang 
bersifat strategis yaitu menjalin 
networking (kerjasama) dengan 
pihak ekstern, dalam hal ini 
pimpinan tertinggi di daerah 
seperti Gubernur, Bupati, 
Walikota, Kajati, Kajari, Kapolda 
dan lain-lain. Kepala Perwakilan 
tidak lagi dibebani tugas mereviu 
Laporan Hasil Pengawasan 
(LHP). Counterpart Kepala 
Perwakilan di daerah adalah 
Gubernur, Bupati, Walikota, 
Kajati, Kajari, Kapolda, Ketua 
DPRD, Kepala Perwakilan BPK 
dan pejabat stakeholder lain 
yang merupakan pengambil 
keputusan tertinggi di daerah. 

Kepala Perwakilan akan 
menjadi figur yang paling 
mengetahui informasi yang 
bersifat strategis di seluruh 
provinsi, yang mana informasi 
tersebut dapat diperoleh dari 
koran daerah, media elektronik 
daerah, dan hasil pengawasan 
Perwakilan BPKP.

Kepala Perwakilan akan 
mengetahui apa yang dipikirkan 
oleh Gubernur, Bupati, Walikota 
dan para counterpart lainnya 
sehingga dapat memberikan 
masukan yang sangat berpe-
ngaruh kepada para pengambil 
keputusan. Kepala Perwakilan 
akan berpikir dan sekaligus 
memiliki tingkat kedewasaan 
mental, personality sebagaimana 
layaknya Gubernur, Bupati, 
Walikota dan lain-lain. Kepala 
Perwakilan akan menjadi ‘tokoh’ 
di Daerah, dimana ketika 
pemimpin di daerah menemui 
jalan buntu dalam permasalahan 
tertentu, maka pemimpin itu 
berkata kepada stafnya “Mari 
kita bertanya kepada Kepala 
Perwakilan BPKP”.
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Laporan Utama
- Auditor Utama 

Auditor Utama melaku-
kan tugas sebagai Pengendali 
Mutu, menjalankan fungsi 
profesional yaitu menangani 
hal-hal yang bersifat teknis 
pengawasan mulai dari peren-
canaan sampai penandatanga-
nan laporan hasil pengawasan. 
Reviu akhir laporan hasil 
pengawasan yang selama ini 
dilakukan Kepala Perwakilan, 
menurut pendapat kami sebaik-
nya menjadi tanggung jawab 
penuh Pengendali Mutu. 

Counterpart Pengendali 
Mutu di daerah adalah 
Sekretaris Daerah, Asisten 
Kejaksaan, Direktur Reskrim 
Polda,  Anggota DPRD, Direktur 
Bank Daerah, dan pejabat 
stakeholder lain di daerah 
yang dianggap setingkat, yang 
tugasnya lebih bersifat opera-
sional. Dengan arahan Kepala 
Perwakilan, Pengendali Mutu 
akan merencanakan dan 
melaksanakan pengawasan 
sedemikian rupa, sehingga 
LHP yang dihasilkannya layak 
disajikan oleh Kepala Perwakilan 
kepada Gubernur dan 
Counterpart lainnya. Oleh 
karena itu diharapkan hasil 
pengawasan lebih bersifat 
strategis berpengaruh secara 
material dalam pengambilan 
kebijakan di Daerah. 
3. Risiko yang Dihadapi
Dengan usulan struktur ini, 
ada beberapa risiko yang patut 
mendapat perhatian, yaitu:
a. Dampak psikologis nama 

jabatan ketika berhadapan 
dengan pihak ekstern
Bisa terjadi bahwa mindset 

yang dimiliki selama ini adalah 
bahwa dengan menyandang 
jabatan struktural sebagai 
Kepala Bidang lebih memi-
liki rasa percaya diri daripada 
dengan menyandang jabatan 

fungsional sebagai Pengendali 
Mutu apalagi Pengendali Teknis, 
utamanya ketika berhadapan 
dengan pihak ekstern. 

Solusi yang kami kemukakan 
untuk ini adalah perubahan 
mindset. Tanpa mengesam-
pingkan dampak psikologis 
yang mungkin terjadi, kami 
berpendapat bahwa tiba saatnya 
terjadi perubahan mindset 
tentang jabatan, dalam arti 
bahwa mindset jabatan 
diganti dengan personality dan 
profesionalism, menghargai se-
seorang bukan karena jabatan-
nya tetapi lebih pada personality 
dan profesionalismenya. Dan 
mindset demikian kiranya 
bukan hanya dimiliki oleh 
setiap insan BPKP tetapi juga 
ditularkan kepada pihak 
ekstern, sehingga pada 
gilirannya menjadi mindset 
bangsa ini. Dan perlu kita ke-
tahui bahwa jabatan Pengendali 
Mutu yang meskipun adalah 
fungsional memiliki scope yang 
lebih luas daripada seorang 
Kepala Bidang.
b. Kepala Bidang yang belum 

bersertifikat sebagai Auditor 
 Madya atau Pengendali 

Teknis. 
Solusi untuk ini adalah 

memberikan prioritas utama 
dan pertama bagi yang ber-
sangkutan untuk mengikuti 
Diklat Pengendali Teknis.
c. Perubahan seluruh pejabat 
 struktural eselon III di 
 Perwakilan 
Barangkali risiko paling tinggi 
yang dihadapi adalah peruba-
han seluruh pejabat struktural 
eselon III di Perwakilan (kec-
uali 8 orang yang sudah lulus 
Diklat Pengendali Mutu) men-
jadi Pengendali Teknis. Tidak 
bisa dipungkiri bahwa hal ini 
dapat menjadi cukup meng-
ganggu bagi para eselon III

tersebut. Tetapi – kembali, demi 
kebaikan organisasi BPKP dan 
demi kebaikan bangsa ini – 
ini saatnya merubah mindset, 
saatnya untuk menganggap bi-
asa saja perubahan posisi den-
gan segala dampak yang mengi-
kutinya, dan mari kita terima 
hal seperti ini sebagai hal yang 
lumrah, dan semoga menjadi 
budaya bukan hanya bagi BPKP 
tetapi menjadi budaya bagi 
bangsa ini.

Dengan uraian di atas, maka 
kita tiba pada suatu pertan-
yaan “berapa jumlah Pengen-
dali Mutu yang ideal?” Menu-
rut pendapat kami, jumlah 
Pengendali Mutu yang ideal 
adalah lima orang untuk setiap 
perwakilan, yaitu jumlah Kepala 
Bidang saat ini ditambah satu. 
Satu Pengendali Mutu yang di-
maksud adalah yang mengambil 
alih tugas Program dan 
Pelaporan, Pembinaan PFA, Tata 
Kelola APIP, dan Pembinaan 
SPIP di daerah. Namun untuk 
saat ini ditemukan kendala yaitu 
ketidakcukupan jumlah Pen-
gendali Mutu. Saat ini, pegawai 
yang telah mengikuti Diklat 
Pengendali Mutu adalah 22 
orang, di antaranya lima orang 
belum lulus. Dengan demikian 
jumlah Pengendali Mutu yang 
tersedia hanya 17 orang. Solusi 
yang kami kemukakan untuk
mengatasi kekurangan ini adalah 
secara selektif memerankan 
Pengendali Teknis golongan IV c 
dan (mantan) Eselon III yang di 
perwakilan sebagai Pengendali 
Mutu sambil secara bertahap 
mengikut sertakan mereka 
dalam Diklat Pengendali Mutu 
pada setiap kesempatan.
Semoga reformasi birokrasi 
BPKP berjalan dengan 
baik, dan ke depan tercapai 
kelembagaan BPKP yang kita 
cita-citakan bersama.
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REFORMASI BPKP DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP 
PERAN PEMBINAAN SPIP

Dalam suatu organisasi jika para 
pelaksana kegiatan tidak paham 
dan tidak menerapkan sub 
unsur lingkungan pengendalian 
di dalam SPIP seperti penegakan 
integritas dan etika, komitmen 
terhadap kompetensi, kepem-
impinan yang kondusif, struktur 
organisasi yang sesuai 
kebutuhan, pendelegasian 
wewenang dan tanggung 
jawab, kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan SDM, 
peran pengawas intern yang 
efektif, serta hubungan kerja 
yang baik, maka saya yakin 
pencapaian  tujuan di organisasi 
tersebut  tidak akan tercapai 
secara efektif dan efisien.

Dalam pencapaian tujuan 
dan sasaran, pasti akan timbul 
kemungkinan kejadian atau 
risiko yang mengancam pen-
capaian tujuan dan sasaran 
organisasi. Risiko tersebut harus 
diidentifikasi dan dianalisa. 
Daftar risiko dan rencana tindak 

SPIP merupakan suatu 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 yang 
diselenggarakan secara menye-
luruh di lingkungan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 disebutkan bahwa BPKP 
ditugaskan melakukan pem-
binaan penyelenggaraan SPIP. 
Pentingnya peran BPKP sebagai 

Pembina SPIP membuat tim 
Majalah Padek Nian men-
gunjungi Kantor Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu 
untuk melakukan wawancara 
beberapa hal terkait SPIP ser-
ta adanya wacana reformasi 
birokrasi yang terjadi di BPKP. 
Berikut hasil wawancara Tim 
Padek Nian dengan Pak Sudiro 
selaku Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu:
Padek Nian (PN): 

SPIP dianggap sangat penting 
diterapkan dalam pelaksanaan 
kegiatan instansi pemerintahan, 
bagaimana tanggapan Bapak?
Sudiro (S): 

SPIP sangat penting untuk 
memberikan keyakinan me-
madai atas tercapainya tujuan  
organisasi. Sebagai contoh: 

Wawancara Laporan Utama
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pengendalian yang sudah 
disusun, kemudian harus 
diinformasikan dan dikomu-
nikasikan kepada setiap orang 
yang berhubungan dengan 
kegiatan tersebut agar mereka 
semua dapat mengetahui 
apa dan bagaimana tindakan 
yang harus dilakukan jika 
terjadi adanya risiko. Selain 
itu, pemantauan berkala dan 
berkelanjutan harus selalu 
dilakukan. Pimpinan harus 
memastikan bahwa proses 
monitoring berjalan efektif dan 
melaksanakan evaluasi terpisah 
bila terjadi keadaan kritis.

Simpulannya bahwa SPIP 
wajib diterapkan dalam setiap 
kegiatan jika kita menginginkan 
tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif 
dan efisien. Proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan 
ini harus dilakukan secara 
terus-menerus oleh semua 
pihak, baik pimpinan maupun 
seluruh pegawai. Tidak bisa 
hanya seorang diri pimpinan 
melaksanakan SPIP tanpa 
didukung oleh seluruh pegawai 
atau sebaliknya, pegawai disu-
ruh melaksanakan SPIP tapi 
pimpinannya tidak peduli. 

Pendek kata seperti slogan 
yang sudah menjadi trademark 
kita bahwa “Apapun Kegiatanya 
SPIP Fondasinya!”
PN:

Menurut Bapak, bagaimana 
dengan penerapan SPIP di 
Pemda-pemda di provinsi
Bengkulu? Apakah sudah sesuai 
dengan target dan harapan, 
ataukah belum? 
S: 

Seluruh pemerintah daerah 
di wilayah Bengkulu 
telah menerapkan SPIP, hal 
ini terbukti telah dibuatnya 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di masing-masing 
pemda. Hal ini juga ditindak-
lanjuti dengan pembentukan 
Satgas SPIP di pemda tersebut. 
Namun dengan berjalannya 
waktu, perubahan kepemimpi-
nan di wilayah Bengkulu 
saling berganti. Pergantian 
kepemimpinan membawa 
dampak yang signifikan pada 
seluruh tataran yang berada 
di lingkup pemerintah daerah 
yang bersangkutan. Tidak terke-
cuali dengan perubahan Sat-
gas SPIP yang telah terbentuk, 
ketika dilakukan pembinaan 
pada tahap berikutnya oleh 
BPKP, personil-personil yang 
tercantum dalam satgas ternyata 
sudah pindah ke SKPD lain atau 
bahkan pindah ke daerah ter-
pencil di kecamatan sehingga 
akses ke satgas SPIP semakin 
sulit. Sehingga menambah ke-
sulitan tim dalam melakukan 
monitoring dan pembinaan 
atas penerapan SPIP di pemda 
yang bersangkutan.

Berbicara harapan, semua 
pasti mempunyai harapan yang 
lebih baik. Kaitannya dengan  
kondisi di lapangan, hal tersebut 
merupakan tantangan tersendiri 
bagi BPKP sebagi Pembina 
SPIP. Saya yakin kalau se-
mua menyadari dan mema-
hami serta berkomitmen untuk 
menerapkan SPIP, semua akan 
dapat berjalan sesuai harapan.
PN: 

Mengingat begitu pentingnya 
peranan SPIP, lalu seberapa 
efektifkah pelaksanaan SPIP 
dalam rangka percepatan 
pemberantasan korupsi di 
lingkungan instansi pemerintah 
wilayah Bengkulu? 
S: 

Korupsi terjadi karena be-
berapa faktor diantaranya; ada 
Niat, Kesempatan, Kebutuhan, 

serta Sifat Serakah. Contohnya 
seseorang ingin punya jabatan 
supaya bisa menggunakan 
jabatannya untuk memperkaya 
diri sendiri atau orang lain 
dengan jalan melakukan mark 
up harga pengadaan barang 
dan jasa (ada niat). Setelah 
punya jabatan maka dia berlaku 
aji mumpung, memanfaatkan 
kewenangan jabatannya untuk 
mendapatkan fasilitas ataupun 
materi yang menguntungkan 
diri atau keluarganya.  PNS yang 
gajinya dirasa masih kurang, 
terpaksa melakukan korupsi 
untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dengan cara mark 
up anggaran atau Pungutan 
liar. Atau pejabat yang gajinya 
sudah relatif besar dan fasilitas 
sudah terpenuhi tetapi masih 
korupsi karena memiliki gaya 
hidup yang tinggi (serakah).

Untuk mengatasi itu semua 
diperlukan suatu sistem yang 
baik, apakah itu preventif 
atau represif. SPIP termasuk 
dalam salah satu sistem 
pengawasan yang preventif, 
artinya mencegah jangan sampai 
terjadi korupsi dengan cara 
memperbaiki lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, 
informasi komunikasi dan 
pemantauan. Nah, ketika sistim 
itu berjalan dengan baik maka 
pemberantasan korupsi akan 
bisa terwujud, korupsi akan 
bisa dicegah sebelum terjadi.  
PN: 

Apa saja program kerja 
dan capaian Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu dalam rangka 
pelaksanaan Pembinaan SPIP di 
lingkungan aparat pemerintah 
wilayah Bengkulu? 
S:  

Banyak; program kerja 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu dalam rangka pelak

Wawancara Laporan Utama
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sanaan Pembinaan SPIP di 
lingkungan aparat pemerintah 
wilayah Bengkulu setiap tahun 
telah tercantum dalam PKP2T 
(Program Kerja Pembinaan Pen-
gawasan Tahunan), diantaranya 
Monitoring Kegiatan SPIP, 
Bimbingan Teknis dan Pen-
dampingan SPIP, Workshop 
dan Sosialisasi SPIP, dan Diklat 
SPIP; Sedangkan capaian yang 
telah dilaksanakan oleh Perwak-
ilan BPKP Provinsi Bengkulu 
dalam rangka SPIP antara lain:
- Dalam rangka membantu 
 tercapainya tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien, telah 
dilakukan Pembinaan SPIP 
dalam rangka pengembangan 
SAKIP, terutama dengan cara 
melakukan asistensi RPJMD/
Renstra, asistensi penyusunan 

 LAKIP/LPPD, evaluasi 
 LAKIP/LPPD, audit kinerja 

atas program PPIP/PNPM, 
audit kinerja pelayanan 

 kesehatan, dan sejenisnya.
- Dalam rangka pencapaian 
 keandalan pelaporan 

keuangan, BPKP telah 
 melakukan Pembinaan SPIP 

dalam rangka peningkatan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, seperti 
asistensi SIMDA keuangan/
Simda Gaji/SAKPA, asistensi 

 penyusunan LKPD, bimtek 
 pengelolaan keuangan, dll.
- Dalam rangka penga-

manan aset negara, telah 
dilakukan asistensi SIM-
DA BMD, asistensi Perda 
Pokok-pokok Pengelolaan 
BMD, asistensi  inventa-
risasi BMD, dan lainnya.

- Dalam rangka ketaatan ter-
hadap peraturan perundang-
undangan, telah dilakukan 
bimtek PBJ, pelaksanaan pro-
gram Koordinasi dan Super-
visi Pencegahan (Korsupgah), 
audit investigasi, dan lainnya. 

PN: 
Terkait adanya rencana 

perubahan struktur organisasi 
BPKP, apakah hal tersebut 
akan memiliki pengaruh 
terhadap peran BPKP sebagai 
Pembina SPIP? 
S: 

Sebagaimana diamanatkan 
dalam PP 60 tahun 2008 
pasal 59 ayat (2) bahwa Peran 
Pembinaan penyelenggaraan 
SPIP dilakukan oleh BPKP. 
Maka ketika terjadi perubahan 
dalam struktur organisasi BPKP, 
maka peran itu tetap akan 
dijalankan selama amanat yang 
telah tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut belum 
dicabut.
PN: 

Menjawab keingintahuan 
masyarakat atas peranan BPKP, 
apa saja capaian kinerja Perwak-
ilan BPKP Provinsi Bengkulu 
dalam rangka pemberantasan 
korupsi serta percepatan ter-
bentuknya “Good Coorporate 
Governance”? 
S: 

Capaian kinerja Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu dalam 
rangka pemberantasan korupsi 
serta percepatan terbentuknya 
Good Governance, pada ta-
hun 2013 saja diantaranya:
- Pencegahan KKN melalui 

upaya preventif dan edukatif, 
dilakukan dengan Diagnostik 

 Fraud Control Plan (FCP) pada 
RSUD M. Yunus Bengkulu, 

 Universitas Bengkulu, STAIN 
 Curup, Perwakilan BPKP 
 Provinsi Bengkulu dan 
 Poltekkes Bengkulu.
- Pencegahan korupsi yang 

dilaksanakan melalui Koor-
dinasi dan Supevisi Pencega-
han Korupsi kerjasama antara 
KPK dengan BPKP,  telah di-
lakukan pada Provinsi Beng-
kulu, Kota Bengkulu  dengan 

ruang lingkup pengamatan 
pada bidang perencanaan dan 
penganggaran,  Pengadaan 
Barang dan Jasa, Pelayanan 
Publik, APBD-P tahun 2012, 
dan bidang pendapatan. 
Sedangkan pengamatan 
bidang pertambangan 
dilaksanakan di Kabu-
paten Bengkulu Utara. 

- Pencegahan KKN melalui 
 upaya represif yang bertujuan 
 untuk menyelamatkan 

kerugian keuangan Negara 
dan mendorong tertibnya 

 administrasi yang mendukung 
 tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih serta berkelan-
jutannya program-program 

 pembangunan, kegiatan 
pencegahan KKN meliputi:
- Audit Investigatif atas 
 permintaan instansi lain 
 sebanyak 10 kasus.
- Bantuan  Penghitungan  
 Kerugian Keuangan Negara 
 (PKKN), dalam upaya  
 membantu  Instansi  
 Penyidik,  Perwakilan BPKP 

Provinsi  Bengkulu telah 
melakukan bantuan audit 

 penghitungan kerugian 
 keuangan negara/daerah  
 sebanyak sembilan belas 
 penugasan. 
- Pemberian Keterangan Ahli 

(PKA) telah dilakukan oleh 
auditor Perwakilan BPKP 
Bengkulu sebanyak 53 
kali yaitu pada kasus yang 

 ditangani Kejaksaan 32 kali 
dan Kepolisian 21 kali.

PN: 
Terimakasih atas waktu dan 

kesempatan yang telah Bapak 
berikan sehingga dapat terlak-
sananya wawancara ini, selamat 
siang dan selamat bertugas? 
S: 

Terimakasih juga untuk tim 
Padek Nian. Selamat siang dan 
selamat bertugas kembali.

*djsp
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Embun yang masih mele-
kat pada ujung tetumbuhan 
air serta hembusan angin yang 
mengalunkan syair tentang ke-
heningan menjadi pesona yang 
terhampar di atas air danau 
yang tenang. Suasana yang su-
nyi menjadi bagian mitos bagi 
masyarakat kota Bengkulu atas 
kehadiran Danau Dendam Tak 
Sudah. Sebuah danau yang 
mengandung banyak pertan-
yaan atas nama yang diberi-
kan atasnya bagaikan penegas 
atas kisah pilu yang menyertai 
cerita yang dikisahkan oleh 
masyarakat setempat.

Danau ini terletak di bebera-
pa kecamatan, yaitu Kecamatan 
Teluk Segara, Kecamatan Sele-
bar, dan Kecamatan Talang Em-
pat, 6 km dari pusat Kota Beng-
kulu. Danau ini memiliki nama 
yang cukup misterius. Terdapat 
berbagai cerita yang melatarb-
elakanginya.

Mitos mengenai kisah cinta 
dan pengkhianatan

Diceritakan bahwa seorang 
pemuda dijodohkan orantuan-
ya dengan anak gadis seorang 
kepala desa dari desa tetangga 
yang sangat cantik. Rupanya 
si pemuda juga jatuh hati ke-
pada gadis yang dijodohkan 
kepadanya itu. Hal itu yang ke-
mudian membuat sang kekasih 
sakit hati kepada si pemuda. 

Hingga akhirnya pada hari 
pernikahan sang pemuda den-
gan tunangannya, sang gadis 
menangis tiada henti, lalu 
keanehan pun terjadi, air mata 
sang gadis mengalir terus me-
nerus dengan derasnya hingga 
menenggelamkan desanya. 
Semua penduduk kampung 
bahkan si gadis itu sendiri 
tenggelam dalam genangan air 
matanya sendiri, dan dari kisah 
itulah asal muasal terbentuknya 
Danau Dendam Tak Sudah ini.

Mitos mengenai kisah kasih 
yang tak sampai

Kisah kedua masih tentang 
percintaan sepasang kekasih. 
Kisah ini bercerita tentang cer-
ita cinta sepasang kekasih yang 
tidak direstui orangtuanya. 
Keduanya merasa tidak terima 
dengan kondisi yang ada hing-
ga akhirnya memutuskan un-
tuk mengakhiri hidup mereka 
dengan terjun ke dalam danau. 
Kepergian mereka mening-
galkan dunia dilandasi dengan 
cinta yang tak sampai.
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Kisah mengenai danau yang 
tak kunjung selesai

Versi lainnya hadir dari ce-
rita zaman kolonial Belanda. 
Dikisahkan pada jaman dulu, 
kolonial Belanda berniat mem-
bangun bendungan untuk me-
nampung banjir. Tapi hingga 
penjajahan berakhir, bendun-
gan itu tak kunjung usai. “Dam 
Tak Sudah” begitulah mereka 
menyebutnya. Entah bagaima-
na awalnya sehingga namanya 
berubah menjadi “Dendam Tak 
Sudah”.

Saat ini Danau Dendam Tak 
Sudah telah menjadi salah satu 
objek wisata di Kota Bengkulu. 
Danau ini telah dijadikan cagar 
alam. Bukan hanya pengunjung 
dari luar daerah, masyarakat 
setempat yang ingin mencari 
ketenangan pun kerap menda-
tanginya.
Kekayaan sumber daya alam 
Danau Dendam Tak Sudah

Dibalik namanya yang pe-
nuh misteri, danau ini dipe-
nuhi oleh beberapa tumbuhan 
langka, seperti anggrek ma-
tahari, plawi, bunga bakung, 
gelam, terentang, sikeduduk, 
brosong, ambacang rawa, dan 
pakis. Bahkan danau ini telah 
menjadi lokasi bagi tumbuhan 
endemik langka, yaitu anggrek 
pensil (Vanda Hookeriana). Se-
lain keanekaragaman flora yang 
memenuhi danau, lebatnya 
hutan disekitaran danau juga 
telah menjadi tempat tinggal 
yang nyaman bagi kumpulan 
lutung dan kera ekor panjang. 
Beberapa jenis hewan lain yang 
menghuni kawasan sekitar da-
nau adalah burung kutilang, 
babi hutan, siamang, dan ular 
phyton.

*djsp

Danau Dendam Tak Sudah
Seputar Bengkulu
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Inspirasi dari seorang Kartini
Di Indonesia, khususnya bagi kaum wanita, nama Raden Ajeng Kartini telah melekat sejak kecil. 

Beliau adalah Pahlawan Nasional yang memberi harapan dan cahaya bagi wanita Indonesia untuk 
mendapat pendidikan dan kesempatan berkarya sebesar para pria di masanya.

Inilah kita sekarang, wanita Indonesia yang semakin cerdas, berwawasan terbuka dan bebas 
berkarya seperti apa yang kita inginkan. Perjuangan ini kurang lebih melalui impian Raden Ajeng 
Kartini agar wanita Indonesia merdeka dan dapat berdiri sendiri.

Perjuangan kita masih belum berakhir. Wanita adalah pondasi negara, maka perjuangan ini 
masih panjang dan berliku. Siapkah Anda melanjutkan perjuangan seorang Kartini? Inilah beberapa 
kutipan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi agar kita tetap berjuang, tidak hanya untuk 
memajukan wanita Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari kaum yang mencerdaskan bangsa.

Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi 
hidup di dalam dunia nenek moyangnya.

Tahukah engkau semboyanku? Aku mau! Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali men-
dukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata “Aku tiada dapat!” melenyap-

kan rasa berani. Kalimat “Aku mau!” membuat kita mudah mendaki puncak gunung.

Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya 
akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu 

mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri sendiri.

Salah satu daripada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah: Hormatilah segala yang hidup, hak-
haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baikpun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti 

mahkluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya. Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga 
sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa mahkluk itu terhindar dari penderitaan, dan den-
gan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya: dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi 

murni, yaitu “terima kasih” namanya.

Adakah yang lebih hina, daripada bergantung kepada orang lain?

Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada ber-
mimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.

Ikhtiar! Berjuanglah membebaskan diri.. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat 
engkau tolong orang lain. 

Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari penglipur hati pada manusia, kami berpegangan teguh-teguh 
pada tangan-Nya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-

sepoi.

Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh, demikianlah pula dalam hidup manusia 
bukan? Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain, yang lebih 

sempurna, yang boleh menjadikan buah. 

Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita, semakin adil pertimbangan 
kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia.

Sumber:  http://www.vemale.com

Quotes and Wisdom
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Habis Gelap Terbitlah Terang
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“Kita Harus Bersih Dulu, Baru Kita Bisa 
Bersihkan Orang Lain”

“Bekerja di pengawasan itu 
amal jariah, karena kita bisa 
meluruskan teman-teman yang 
hampir belok” begitu ujar Dra. 
Hj. Ermina Nurbaiti, MM, 
yang lebih akrab dipanggil 
Bu Beti, mengawali bincang-
bincang kami, Rabu 2 Oktober
2013 di ruang kerjanya selaku
Inspektur Kota Bengkulu.

“Selalu bersyukur, ikhlas 
dan berbagi, ini yang selalu 
memotivasi saya dalam bekerja, 
terutama nikmat sehat, kalau 
tidak sehat bagaimana kita 
bisa bekerja ujar” Bu Beti 
yang selalu terlihat energik 
dan bersemangat. Disinggung 
mengenai hal itu, Ibu Beti 
menanggapi “Semangat inilah 
yang bisa membuat kita 
bekerja sebagai mata dan 
telinganya pimpinan untuk 
menjalankan early warning 
system.”

Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, 
MM, lahir di Muara Enim, 27 
Desember 1958, memulai karier

Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, MM
Apa dan Siapa?

sebagai pengawas harus sinergi 
bersama untuk mencapai tujuan 
yang sama. Alhamdulillah 
selama ini koordinasi dan 
komunikasi kami berjalan 
dengan baik sehingga kita 
bisa saling isi bila ada aturan 
yang mungkin kami tidak tahu 
atau SKPD yang tidak tahu”,  
jelas Bu Beti ketika ditanya apa 
perbedaan ketika bekerja di 
luar pengawasan dan ketika 
memimpin inspektorat. Lebih 
lanjut Ibu Beti menanggapi 
dengan bijak terhadap stigma 
negatif bekerja di inspektorat 
sebagai tempat ‘buangan’. 

“Mari kita tunjukkan jati diri 
kita, kinerja kita, kompetensi
kita. Motivasi ini selalu saya 
sampaikan kepada teman-teman
terutama setiap apel hari Senin. 
Alhamdulillah kawan-kawan 
mulai termotivasi. Saya katakan,
mari kita bantah stigma negatif 
tersebut, dengan prestasi. 
Saya bangga dan kami bangga
bekerja di Inspektorat.”

PNS sebagai Pengatur Muda 
golongan II a hingga kini 
sebagai Pembina Utama Muda 
golongan IV c. Riwayat jabatan 
yang pernah diduduki Bu Beti 
pun menunjukkan pengalaman 
yang cukup komplit mulai dari 
jabatan eselon IV, Eselon III 
bahkan berbagai jabatan eselon 
II telah didudukinya dimulai
dari Inspektur Kota Bengkulu,
Kepala Badan Pelayanan 
Terpadu Kota Bengkulu, Staf 
Ahli Walikota dan kini kembali
menjabat Inspektur Kota 
Bengkulu sejak 8 Maret 2013.

Berbagai Diklat kepe-
mimpinan telah diikuti 
mulai dari Sepada hingga 
Diklat PIM II, begitu juga 
dengan Diklat fungsional 
termasuk Diklat peningkatan 
kompetensi Auditor, Bu Beti 
juga telah menyelesaikan Pro-
gram Pasca Sarjananya di STIE 
Widyajayakarta tahun 2001.

“Sebenarnya antara SKPD se-
laku pelaksana dan Inspektorat
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“Bekerja di bidang penga-
wasan ini amal jariah, dengan 
kita menyelamatkan orang yang 
hampir belok kemudian kembali 
ke jalan yang benar, dia selamat
dunia selamat akhirat, itu 
merupakan amal jariah.” 
Disinggung tentang masih 
rendahnya level kapabilitas 
APIP, Ibu Beti mengatakan, 
“kami berupaya menyaring 
SDM yang akan masuk ke 
Inspektorat, kebenaran saya 
anggota Baperjakat, saya 
harus tahu Track Record orang 
tersebut sebelum masuk 
Inspektorat”, ujar Bu Beti tegas, 
“bahkan lebih baik saya 
mundur jadi Inspektur dari pada 
diberi SDM yang tidak baik”, 
ujar ibu yang pernah bercita-cita 
menjadi Kowad ini. 

“Alhamdulillah pimpinan 
mengerti keinginan kami 
tersebut. Kemudian kami juga 
sertakan SDM yang ada untuk 
ikut Bimtek, Diklat, dan 
saya selaku pimpinan selalu 
mengutamakan staf. Kalau bisa 
staf kenapa harus saya yang 
ikut, karena bila mereka tahu, 
itu akan menjadi bekal mereka.

Di sisi lain untuk prasarana
dan anggaran, kami selalu 
berupaya untuk selalu ada 
peningkatan, sehingga kami 
selalu berkonsultansi ke BPKP 
apa yang akan kami perbaiki”. 

Ibu Beti menambahkan 
bahwa peran Forbes APIP pun 
dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan SDM inspek-
torat Kota Bengkulu. “Kami 
juga sangat berterima kasih atas 
peran BPKP selama ini yang 
selalu melakukan  pembinaan, 
banyak bantuan yang kami 
terima dari  BPKP. Hanya satu 
kata untuk BPKP  ‘The Best’, de-
mikian penuturan beliau sambil 
tersenyum dengan wajah 
penuh semangat. 

Disinggung mengenai tindak
lanjut hasil pengawasan, Ibu Beti 
menjelaskan “sebagai instansi
yang bertanggung jawab 
terhadap pengawasan, Inspek-
torat tidak hanya melakukan 
audit, tetapi juga mengelola 
hasil pengawasan itu sendiri,
melalui monitoring dan evalu-
asi, dan hasilnya kami input 
dalam aplikasi SIM-HP yang 
merupakan produk BPKP. 
Manfaat SIM-HP inipun sangat
banyak untuk menyajikan 
informasi mengenai data tindak 
lanjut. Kami telah menggunakan 
SIM-HP ini sejak bulan Mei 
2011, dan ini mendorong 
penyelesaian tindak lanjut 
sehingga menurunkan saldo 
TPB.”

Mengomentari adanya pe-
nurunan opini dari WTP 
menjadi WDP pada Pemerintah 
Kota Bengkulu, Ibu Beti 
menyampaikan bahwa Ins-
pektorat sudah melakukan 
reviu LKPD dan berusaha 
sebaik mungkin, tetapi memang 
dijumpai beberapa kendala di 
lapangan. Ditambahkan oleh 
Sekretaris Inspektorat Mahmud 
Siregar bahwa salah satu 
penyebab turunnya opini 
tersebut adalah nilai asset yang 
belum dapat di break down 
per SKPD sehingga ketika 
dilakukan cross check di 
lapangan masih kekurangan 
data. “Untuk memperbaiki 
pengelolaan aset tersebut, kami 
juga memanfaatkan aplikasi 
SIMDA BMD produk BPKP. 
Dalam menghasilkan Laporan 
Keuangan yang handal, inspek-
torat tidak bisa jalan sendiri, 
peran SKPD untuk menghasil-
kan  data dan laporan yang baik 
juga sangat penting”, katanya. 

Ibu Beti menambahkan, 
“Kalau mau bersih, ya harus 
dimulai dari diri sendiri dulu 

bersih. Kalau kita mau men-
ertibkan orang lain, ya harus 
kita dulu tertib. Kalau mau jadi 
sapu, ya sapunya juga harus 
bersih terlebih dahulu.”

Dalam rangka upaya memi-
nimalisir korupsi, Inspektorat 
Kota Bengkulu melaksanakan 
audit reguler dan membentuk 
Tim Konfirmasi untuk memo-
tret kondisi riil di lapangan. 
Hasil konfirmasi selanjutnya 
dilaporkan kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 
Tujuan tim konfirmasi terse-
but adalah untuk memberikan 
informasi awal kepada pimpinan 
sebelum pimpinan mendapat 
informasi dari sumber lain. 
Tim konfirmasi ini memotret 
segala masalah yang menjadi 
pelayanan Kota Bengkulu, 
demikian dijelaskan oleh 
Mahmud Siregar, Sekretaris 
Inspektorat. Lebih lanjut 
Bu Beti menambahkan ada 
keinginan untuk memperluas 
kerja Tim Konfirmasi, namun 
Inspektorat masih terbatas 
SDM-nya, dimana jumlah SDM 
sekarang hanya 42 orang. 

Di akhir perbincangan, Bu 
Beti menyampaikan hal-hal 
terkait kepemimpinan yang baik 
yang mengayomi dan bahwa 
jabatan itu adalah amanah. 

“Walaupun kita sudah 
menandatangani Pakta Integri-
tas, kalau tidak bersih, percuma. 
Saya paling takut dengan diri 
sendiri, takut berbuat yang 
tidak benar. Harapan saya 
suatu saat nanti inspektorat 
betul-betul memiliki SDM 
yang kapabel baik dari segi 
kemampuan maupun rohani, 
sehingga mampu menghasilkan 
hasil pengawasan yang dapat 
diandalkan. Memang sekarang 
sudah baik kalau bisa jadi lebih 
baik lagi. Karena dimana ada 
kemauan di sana ada jalan.

Profil
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jurusan Akuntansi tamat pada 
tahun 2002.  Setelah menyele-
saikan perkuliahan saya bekerja 
didunia swasta.

Pada tahun 2007 saya 
menikah dengan Joy Manurung 
dan tahun 2009 saya melahirkan 
seorang putri cantik. Tetapi 
dunia kerja yang menantang 
& sibuk membuat saya tidak 
mempunyai waktu dengan 
anak saya Nadine Manu-
rung (5 tahun) sehingga saya 
memutuskan beralih beker-
ja menjadi PNS di Bengkulu 
Utara ditempatkan di Ins-
pektorat Kabupaten Beng-
kulu Utara pada tahun 2011. 
Menapaki karir mulai dari staf 

Dalam Padek Nian edisi kali 
ini, redaksi mengangkat pro-
fil seorang PNS di Inspektorat 
Kabupaten Bengkulu Utara yang 
berhasil lulus dalam seleksi bea-
siswa S2 Universitas Andalas,
Padang, dalam Program BPKP 
Star Intake 2014 pada bulan 
Februari yang lalu. Dengan 
turut bangga dan berbahagia,
redaksi tidak lupa mengucapkan
selamat kepada Meinar yang 
telah berhasil meraih beasiswa
BPKP Star Intake 2014!

Meinar Elizabeth Marbun
beasiswa BPKP Star Intake 2014 
pada bulan Februari saya tidak 
melewatkan kesempatan untuk 
mengikuti kesempatan menga-
jukan diri & mengikuti ujian/
test masuk yang dilakukan oleh 
BPKP dan Universitas Andalas 
Padang.  

Puji Tuhan saya bisa diberi 
kesempatan berkuliah disini 
dan saya berharap bisa menye-
lesaikan perkuliahan ini dengan 
baik dan lancar. Terimakasih 
buat BPKP, Inspektorat Kabu-
paten Bengkulu Utara dan kel-
uarga besarku untuk dukungan 
dan semangatnya. Semoga saya 
bisa terus berkarya dan mem-
berikan yang terbaik. 

*JS

dengan pangkat Penata Muda, 
pada tahun 2012 saya diangkat 
menjadi Auditor Pertama sete-
lah lulus sertifikasi sekali ujian. 

Dalam hidup saya selalu 
mempunyai motto “Kalau 
orang bisa kenapa saya tidak 
bisa”, motivasi itu selalu melekat 
dalam hidup saya sehingga saya 
selalu berusaha untuk belajar & 
mencari hal-hal baru termasuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diselenggarakan oleh 
kantor maupun instansi pem-
bina saya sebagai Auditor yaitu 
BPKP. Inspektorat Bengkulu 
Utaralah yang sangat memper-
hatikan kinerja para pegawain-
ya. Dan ketika ada penawaran 

Dulu saya adalah anak yang 
pendiam dan tidak memi-
liki motivasi apapun, teman-
teman memanggil dengan “ely si 
pendiam”. Saya anak per-
tama dari empat bersaudara. 
Sejak kecil saya tinggal di Arga 
Makmur, Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ketika menamatkan bangku 
SMA tahun 1998 saya ingin 
belajar mandiri dan berani 
sehingga memutuskan kuliah 
di Palembang pada Univer-
sitas Tridinanti Palembang 
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MENGURANGI VOLUME ARSIP 
DENGAN MELAKUKAN
PENYUSUTAN ARSIP
Oleh: Lusi Deslarusanti, S.E.
Arsiparis Ahli Pertama BPKP

Dasar Penyusutan :
Undang Undang Nomor 43 

tahun 2009 tentang Kearsipan 
Bahwa penyusutan arsip adalah 
kegiatan pengurangan arsip: 
1. Dengan cara memindah-

kan arsip in aktif dari unit 
pengolah (Bidang/Bagian)

 ke unit kearsipan (Record
 Center) di lingkungan 
 organisasi masing-masing;
2. Memusnahkan arsip sesuai 

dengan jadwal retensi Arsip;
3. Menyerahkan arsip dari Unit 

Kearsipan instansi kepada 
Arsip Nasional RI.
Perlunya penyusutan arsip

adalah untuk mengurangi 
volume arsip yang ada di Unit 
pengolah karena Kapasitas 
ruang atau lemari penam-
pung arsip sangat terbatas 
untuk menampung arsip yang 
telah diciptakan, di samping itu
penyusutan arsip merupakan
kegiatan pengurangan arsip
atas nilai guna dan retensi 
arsip dengan melalui peminda-
han, pemusnahan maupun pe-
nyerahan arsip tersebut.

Kami akan bahas satu 
persatu kegiatan penyusutan 
arsip sebagai berikut:
1. Dengan cara memindahkan
  arsip in aktif dari Unit 

pengolah ke Record Center
Hal ini sudah dibahas pada 

Padek Nian edisi Juni 2013 
dalam serba-serbi “manaje-
men arsip In aktif ” secara garis 
besar prosedur pemindahan 
arsip in aktif meliputi pemerik-
saan, pendaftaran, penataan, 
pembuatan BA pemindahan, 
dan Pelaksanaan pemindahan.

2. Dengan cara melakukan 
 pemusnahan Arsip

Tahapan yang dilakukan 
dalam pemusnahan adalah den-
gan kegiatan menghancurkan 
fisik dan informasi arsip melalui
cara-cara tertentu sehingga 
mengakibatkan fisik dan 
informasi arsip tersebut tidak 
dapat dikenal lagi. Pemusnahan
memiliki risiko hukum yang 
sangat tinggi karena arsip yang 
sudah musnah tidak dapat 
diciptakan lagi. Kegiatan 
ini menuntut ketelitian dan 
kesungguhan sehingga tidak 
terjadi kesalahan sedikitpun.
Maka buku pintar dari 
pemusnahan ini adalah 
Jadwal Retensi Arsip dari 
masing-masing instansi yang 
berlaku sepeti di BPKP 
dengan berpedoman kepada
Peraturan Kepala BPKP No. 
PER-785/K/SU/2012 tentang 
Jadwal retensi Arsip BPKP.

Karena risiko yang sangat 
tinggi maka kegiatan pemus-
nahan arsip harus berdasarkan 
prosedur yang tepat melalui:
a. Pemeriksaan;
b. Pendaftaran;
c. Pembentukan Panitia 
 Pemusnahan;
d. Penilaian, persetujuan dan 

pengesahan;
e. Pembuatan Berita Acara;
f. Pelaksanaan pemusnahan.

3. Dengan cara melakukan 
 penyerahan ke Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI)
Hal ini dilakukan bila arsip 

tersebut benar benar bernilai 
guna sekunder atau statis.

Penyerahan arsip dapat dilaku-
kan karena rencana kegiatan 
pemusnahan arsip di suatu in-
stansi, yaitu ketika menyampai-
kan daftar arsip yang akan di-
musnahkan ke arsip Nasional.

Prosedur penyerahan ar-
sip instansi ke Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI) 
adalah sebagai berikut:
a. Pemeriksaan dan penilaian 

arsip;
b. Pendaftaran;
c. Pembuatan Berita acara;
d. Pelaksanaan penyerahan

Pada intinya penyusutan 
arsip perlu dilakukan secara 
rutin untuk menghindari 
volume arsip yang berlebihan 
sehingga ruangan terlihat rapi, 
tanpa ada tumpukan arsip yang 
tidak jelas atau arsip kacau.

Apabila penyusutan arsip 
dilakukan secara rutin kita tidak 
akan menemukan tumpukan 
arsip di sudut sudut ruangan, 
kolong meja, dan membludak-
nya volume arsip dari dalam 
lemari.

Terkadang kejadian yang 
sering kita dijumpai adalah
penambahan lemari atau 
ruangan untuk menampung 
arsip padahal hal tersebut tidak 
perlu terjadi lagi jika kita sudah 
mengurangi volume arsip yang 
ada secara rutin.    
 
Salam Rapi Arsiparis jaya,
Arsiparis Profesional, 
semangat berkarya untukmu 
BPKP!

Opini
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APAKAH BPKP BERWENANG MENGHITUNG

Oleh : Suaman
Auditor Madya pada Perwakilan 
BPKP Provinsi Bengkulu

Konteks pembuktian dalam tindak pidana 
korupsi yang menjadi fenomena saat ini adalah
terkait unsur “kerugian keuangan negara”. 
Berkaitan dengan kerugian keuangan negara 
tersebut, perdebatan yang sering timbul adalah 
lembaga manakah yang berwenang dalam me-
nilai dan menentukan kerugian keuangan negara.

Penjelasan pasal 32 Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 
2001 menyatakan bahwa yang dimaksud secara 
nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya 
berdasarkan hasil temuan Instansi yang 
berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Unsur kerugian keuangan negara dalam tindak 
pidana korupsi mempunyai arti yaitu meruginya 
keuangan negara atau berkurangnya keuangan 
negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan 
hukum atau kelalaian. Kata “dapat” sebelum 
frase merugikan keuangan negara yang dianggap 
sebagai delik formil dalam penerapannya terjadi 
inkonsistensi. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Un-
dang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan 
bahwa kerugian keuangan Negara tidak harus 
sudah terjadi atau dapat sebagai kemungkinan 
(potential loss). Seharusnya unsur kerugian 
keuangan negara mutlak terjadi atau ada secara
riil (Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004).

Pembuktian dalam hal menentukan kerugian
keuangan negara, Aparat Penegak Hukum 
sangat bergantung pada Bukti Surat berupa 
Hasil Audit Investigatif/Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara 
dan Keterangan Ahli dari BEPEKA/Akuntan 
Publik atau BPKP yang bersifat Independen. 

Secara yuridis BEPEKA berwenang 
memeriksa, menilai dan atau menetapkan jumlah 
kerugian negara. Hal ini secara tegas dinyatakan 
dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Un-
dang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Sedangkan 
BPKP berdasarkan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 
54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
beserta aturan perubahannya dan Pasal 47 Ayat 
(2) Huruf a, Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 49 

Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 
juga memiliki kewenangan melakukan audit, 
termasuk Audit Investigatif hingga pada proses 
penentuan besaran kerugian keuangan negara 
sebagai akibat dari penyimpangan yang terjadi.

Sesuai dengan tujuan utama penegakan 
hukum pidana korupsi yang menitik beratkan 
pada pengembalian kerugian keuangan negara, 
maka hampir pasti pada setiap penyelesaian 
hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan 
kepentingan hukum mengenai keuangan atau 
perekonomian negara), Jaksa dan Hakim selalu 
membuktikan nilai (angka) kerugian keuangan 
negara secara riil. Pada tahap pembuktian 
mengenai kerugian riil ini, Auditor memegang 
peranan yang sangat penting. Auditor yang 
sengaja dilibatkan dalam pembuktian perkara 
tindak pidana korupsi menghasilkan dua alat 
bukti yang dibutuhkan pada saat penyidikan dan 
pada saat persidangan. Kedua alat  bukti tersebut 
yaitu Bukti Surat yang merupakan hasil Audit 
Investigatif atau Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara dari 
Instansi Auditornya dan Keterangan Ahli yaitu 
keterangan yang diberikan Auditor baik ditahap
penyidikan maupun di saat persidangan di 
Pengadilan (tentunya kedua alat bukti tersebut 
harus saling bersesuaian).

“BPKP adalah Instansi yang sering disudutkan 
dengan masalah kewenangannya dalam menilai 
dan menentukan besaran kerugian keuangan ne-
gara terkait dengan tindak pidana korupsi” khu-
susnya dari pihak Tersangka/Terdakwa. Fenomena 
tersebut sudah menjadi hal biasa. Sudah puluhan 
bahkan ribuan perkara tindak pidana korupsi 
yang ditangani Penegak Hukum di mana kerugian 
keuangan negaranya diperoleh dari hasil Audit 
Investigatif atau dari hasil Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara yang 
dilakukan oleh BPKP. Bahkan di antara sekian 
banyak perkara tindak pidana korupsi sudah 
ada yang “berkekuatan hukum tetap”. Itulah 
bukti dan fakta hukum bahwa BPKP adalah 
Instansi yang berwenang dalam melakukan Audit 
Investigatif beserta penentuan besaran kerugian 
keuangan negaranya atau Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara.

*ydh

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA?
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MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : FX. Eddi Harjanta, Ak., MH., CFrA., CFE. 
Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 

Dewasa ini, pemberitaan 
yang berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi (TPK) sering 
dijumpai  melalui media massa, 
media cetak atau elektronik, 
baik media lokal maupun 
nasional. Kasus korupsi yang 
menarik perhatian masyarakat 
antara lain, proyek Hambalang, 
simulator SIM, PON Riau, suap 
di SKK migas dan yang masih 
hangat adalah ditangkapnya 
Ketua MK oleh KPK. Bebera-
pa ahli dan masyarakat awam 
mengemukakan pendapatnya 
tentang tindak pidana  korupsi, 
sebagaimana lazimnya suatu 
permasalahan, ada yang setuju 
ada pula yang tidak setuju. 
Pendapat yang setuju 
mengatakan, bahwa korupsi itu 
tidak selalu berdampak negatif, 
kadang berdampak positif, 
ketika korupsi itu berfungsi 
sebagai uang pelicin bagaikan
tangki minyak pelumas.  

Apapun  pendapat  yang 
mengemuka,  tindak pidana ko-
rupsi yang telah terjadi secara 
meluas, tidak hanya merugikan 
keuangan negara, tetapi juga 
telah merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat secara 
luas, sehingga tindak pidana 
korupsi perlu digolongkan 
sebagai kejahatan yang 
pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa, 
sehingga setiap orang yang 
terlibat di dalamnya harus 
dimintai pertanggungjawaban 
atas perbuatannya.  Sebagaima-
na telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor  20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang 
selanjutnya disebut UU PTPK, 
yang antara lain menyebutkan:
Pasal  2 ayat (1) Setiap orang 
yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memper-
kaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana pen-
jara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
Pasal 3 Setiap orang yang 
dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahguna-
kan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan 
keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana.penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 dua puluh) 
tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

Pengertian keuangan negara
terdapat pada penjelasan 
UU PTPK, yang dimaksud 
dengan keuangan negara adalah 
seluruh kekayaan negara 
dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan atau tidak dipisahkan 
termasuk di dalamnya segala
bagian kekayaan negara dan 
segala hak dan kewajiban yang 
timbul karena: (a) berada dalam 
penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat 
negara, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, (b) berada 
dalam penguasaan, pengurusan
dan pertanggungjawaban 
BUMN/BUMD, yayasan, badan 
hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara, 
atau perusahaan yang meny-
ertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan 
negara.

Selanjutnya, pengertian 
keuangan negara berdasarkan
Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara 
adalah, semua hak dan 
kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, 
serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Dalam pasal 
2 keuangan negara meliputi:
a. Hak negara untuk memun-

gut pajak, mengeluarkan 
dan mengedarkan uang, 
dan melakukan pinjaman;
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b. Kewajiban negara untuk me-
nyelenggarakan tugas lay-
anan umum pemerintahan 
negara dan membayar tagi-
han pihak ketiga;

c. Penerimaan negara;
d. Pengeluaran negara;
e. Penerimaan daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan 

daerah yang dikelola sendiri 
atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, serta 
hak-hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, ter-
masuk kekayaan negara yang 
dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang 
dikuasai pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tu-
gas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum; 

i. Kekayaan pihak lain yang 
diperoleh dengan mengguna-
kan fasilitas yang diberikan 
pemerintah.
Konsep kerugian keuangan 

negara dalam TPK berbeda 
dengan konsep kerugian dalam 
dunia usaha/perniagaan. 
Menurut A. Djoko Sumaryono
yang dimaksud kerugian 
keuangan negara dalam UU 
PTPK adalah suatu kerugian 
yang terjadi karena sebab 
perbuatan, yaitu perbua-
tan melawan hukum atau 
penyalahgunaan wewenang.  
Selanjutnya rumusan ten-
tang kerugian negara yang 
dapat dilihat pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan 
Negara, bahwa yang dimaksud 
dengan kerugian negara 
adalah berkurangnya uang, 
surat berharga, dan barang 
yang nyata dan pasti jumlah-
nya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja

/lalai. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam menentukan-
jumlah kerugian keuangan 
negara harus pasti jumlahnya,
sehingga dalam tindak  
pidana korupsi terdakwa jarang 
yang didakwa dengan dakwaan 
merugikan perekonomian 
negara, karena untuk menghi-
tung kerugian perekonomian 
negara banyak variabelnya 
dan berpotensi diperdebatkan. 

Salah satu unsur tindak 
pidana korupsi berdasarkan 
pasal 2 dan Pasal 3 adalah 
“dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian 
negara”. Atas pasal tersebut 
dalam penjelasan  Pasal 2 ayat 
(1) disebukan  kata “dapat” 
sebelum frasa “merugikan 
keuangan atau perekonomian 
negara” menunjukkan bahwa 
tindak pidana korupsi merupa-
kan delik formil, yaitu adanya 
tindak pidana korupsi cukup 
dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan bukan dengan 
timbulnya akibat. Penjelasan 
Pasal 3 Kata “dapat” dalam 
ketentuan ini diartikan sama 
dengan Penjelasan Pasal 2 
Berdasarkan penjelasan 
tersebut adanya kerugian 
negara atau perekonomian 
negara sebenarnya tidak per-
lu dibuktikan berapa besar 
jumlah kerugian negara 
atau perekonomian negara. 
Tetapi, berdasarkan UU No-
mor 1 Tahun 2004 yang 
menyebutkan bahwa kerugian 
negara harus pasti jumlahnya. 
Hal demikian menimbulkan 
kontradiksi dalam pembuk-
tian unsur kerugian keuangan 
negara. Apalagi  pada pejelasan
Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun
1999 menyebutkan “Yang 
dimaksud dengan “secara 

melawan hukum” dalam Pasal 
ini mencakup perbuatan 
melawan hukum dalam arti 
formil  maupun materiil.

Namun demikian, kon-
tradiksi tersebut sebenarnya 
tidak perlu dipersoalkan lagi, 
karena  dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
003/PUU-IV/2006 tanggal 24 
Juli 2006 yang menyebutkan: 
“Menyatakan Penjelasan Pasal 
2 ayat (1) Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pember-
antasan Tindak Pidana Ko-
rupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4150) sepanjang frasa yang 
berbunyi, ”Yang dimaksud 
dengan ’secara melawan hukum’
dalam Pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum 
dalam arti formil maupun 
dalam arti materiil, yakni 
meskipun perbuatan tersebut 
tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, namun 
apabila perbuatan tersebut 
dianggap tercela karena tidak 
sesuai dengan rasa keadilan 
atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, 
maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana” tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat”

Dalam pertimbangannya 
Mahkamah menyebutkan, apa 
yang patut dan memenuhi
syarat moralitas dan rasa 
keadilan yang diakui dalam 
masyarakat, yang berbeda-beda 

MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
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dari satu daerah ke daerah lain, 
akan mengakibatkan bahwa apa
yang di satu daerah merupakan
perbuatan melawan hukum,
di daerah lain boleh jadi bukan
merupakan perbuatan yang 
melawan hukum. Dengan 
adanya putusan MK terse-
but, maka menjamin adanya 
kepastian hukum karena 
dengan diakuinya melawan 
hukum secara materiil akan 
ada perlakuan yang berbeda
dari satu daerah ke daerah 
lainnya atas suatu perbuatan,
sebagaimana diuraikan dalam 
pertimbangan tersebut.

Berdasarkan putusan terse-
but,  maka penjelasan pasal 
2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 
yang masih mempunyai kekua-
tan hukum mengikat adalah: 
kata “dapat” sebelum frasa 
“merugikan keuangan atau 
perekonomian negara” men-
unjukkan bahwa tindak pidana 
korupsi merupakan delik 
formil, yaitu adanya tindak 
pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah 
dirumuskan bukan dengan 
timbulnya akibat. Meskipun
demikian dalam praktik 
peradilan, kerugian keuangan 
negara selalu dihitung jumlah-
nya dan dibuktikan. Hal ini 
tidak terlepas dari pertim-
bangan MK yang menyebutkan 
antara lain:
Menimbang bahwa dengan
adanya penjelasan yang 
menyatakan bahwa kata 
“dapat” sebelum frasa 
“merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara”, 
kemudian mengkualifikasi-
kannya sebagai delik formil, 
sehingga adanya kerugian 
negara atau perekonomian
negara tidak merupakan 

akibat yang harus nyata 
terjadi, Mahkamah berpendapat 
bahwa hal demikian ditafsirkan 
bahwa unsur kerugian negara 
harus dibuktikan dan harus 
dapat dihitung, meskipun se-
bagai perkiraan atau meskipun 
belum terjadi. Kesimpulan de-
mikian harus ditentukan oleh 
seorang ahli di bidangnya. Fak-
tor kerugian, baik secara nyata 
atau berupa kemungkinan, dili-
hat sebagai hal yang memberat-
kan atau meringankan dalam 
penjatuhan pidana.

Dalam praktiknya ahli yang 
menghitung kerugian keuangan 
negara dalam tindak dapidana 
korupsi adalah auditor, yang  
pada umumnya adalah auditor
pemerintah, baik auditor intern
maupun auditor ekstern. 
Auditor intern meliputi:
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau 

nama lain yang secara 
 fungsional melaksanakan 

pengawasan 
intern;

c. Inspektorat 
Provinsi; dan

d. Inspektorat Ka-
bupaten/Kota.  
Sedangkan audi-

tor ekstern adalah 
BPK. Untuk meng-
hitung besarnya 
kerugian keuangan 
negara, auditor mel-
akukan audit atas 
dugaan Tindak Pi-
dana Korupsi pada 
suatu insatansi.

Audit terse-
but dapat berupa 
audit investigasi 
atau audit penghi-
tungan kerugian 
keuangan negara 
( P K K N ) . B P K P 
melakukan audit 

investigasi atau audit PKKN atas 
permintaan Aparat Penegak
Hukum (APH), yang meliputi
Kejaksaan, Kepolisian dan 
KPK. Ketika APH masih dalam 
taraf penyelidikan atas dugaan 
TPK dan minta bantuan 
audit, maka audit yang dilakukan
adalah audit investigatif. Tetapi, 
ketika APH sudah dalam taraf 
penyidikan dan minta bantuan
audit, maka audit yang dilaku-
kan adalah audit PKKN.
Daftar Pustaka:
1. UU Nomor 31 Tahun 1999
2. UU Nomor 20 Tahun 2001
3. Putusan MK Nomor  003/

PUU-IV/2006 
4. PP Nomor 60 Tahun 2008
5. Jawade Hafidz Arsyad, 
 Korupsi dalam Perspektif 

HAN (Hukum Administrasi 
Negara, Sinar Grafika, 

 Jakarta 2013
6. Mahrus Ali, Hukum Pidana 

Korupsi di Indonesia, UII 
Press, Jogjakarta, 2011.

DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Opini
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Komisioner KIP Bengkulu 
Kunjungi BPKP Bengkulu

Sebanyak enam anggota Komisi Informasi
Publik (KIP) Provinsi Bengkulu, Rabu 26 Februari
2014 mendatangi Kantor  Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu. Kedatangan Komisioner KIP 
disambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu, Sudiro didampingi Kepala Bidang 
Investigasi Ambal Riyanto dan Kepala Bidang 
Akuntan Negara  Adnan Sholi.

Kedatangan Lembaga Komisioner KIP Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan untuk membuka
tali silaturahmi  dengan  Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, KIP Provinsi Bengkulu juga 
mengharapkan antara kedua lembaga ini mampu  membangun kerjasama yang baik seputar
Informasi Publik. KIP merupakan suatu lembaga baru yang berdiri dibawah naungan Pemerintah,
dan silatuhrahmi KIP Provinsi Bengkulu ini masih berupa sosialisasi ke berbagai lembaga,
salah satunya dengan mengunjungi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Ketua KIP Provinsi Bengkulu, Emex Verzoni SE mengatakan “saya  sangat mengharapkan silatuhrahmi
audiensi Komisioner KIP Provinsi Bengkulu dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu ini dapat 
membangun kerjasama yang baik terutama dalam bentuk konsultasi masalah seputar Informasi 
Publik”. Menanggapi maksud kunjungaan KIP Provinsi Bengkulu tersebut Sudiro mengatakan siap 
untuk membangun tali silatuhrami dan juga kerja sama yang baik.“ Komisioner KIP ini sudah tidak 
asing lagi bagi saya, saya juga berharap semoga antara kedua lembaga ini dapat saling membangun 
silaturahmi dan kerja sama yang baik”, demikian sambutan Sudiro. 

Warta Daerah

Banyak cara untuk menjaga
dan melindungi Bumi kita 
dari berbagai bencana, salah
satunya dengan cara menanam
pohon. Dengan menanam 
pohon kita akan mendapatkan
manfaat yang sangat besar,
salah satunya menghasilkan
udara yang bersih dan sehat.
Sebagai bentuk kepedulian
menjaga Lingkungan, Kantor
Perwakilan BPKP Provinsi
Bengkulu mengadakan Kegia-
tan Tanam Pohon. 

Kegiatan Penanaman Pohon 
dilaksanakan langsung di hala-
man depan Kantor Perwakilan
BPKP Provinsi Bengkulu, 
kegiatan ini dilaksanakan 
pada Jumat 28 Februari 2014. 
Dalam kegiatan ini, Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi
Bengkulu (Sudiro), Ketua Ibu
Darma Wanita Perwakilan
BPKP Provinsi Bengkulu (Arita
Sudiro), beserta Kepala Bidang
Gusmah Yuzar, dan Kepala 

Jaga Lingkungan dengan Peremajaan Pohon
Bidang Akuntan Negara Adnan 
Sholi, ikut serta berpatisipasi 
dalam kegiatan penanaman 
pohon mangga madu secara 
simbolis.

Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu memiliki beberapa 
pohon yang usianya sudah 
cukup lama, dengan keadaan 
pohon yang sudah sangat besar 
itu, mengakibatkan pagar beton
sudah miring dan hampir 
roboh. Untuk menghindari hal 
yang tidak diinginkan, dilakuan 
penebangan dengan bantuan 
tenaga ahli dari Dinas Perta-
manan Kota Provinsi Bengkulu.

Secara simbolis penanaman
pohon pertama dilakukan 
Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu, Sudiro di-
lanjutkan penanaman pohon
ke dua oleh Ketua Ibu Darma
Wanita Perwakilan BPKP 
Provinsi Bengkulu, Arita Sudiro
dan penanaman pohon ke 
tiga oleh Kepala Bidang  APD

Gusmah Yuzar dengan didamp-
ingi Kepala Bidang Akuntan 
Negara, Adnan Sholi. 

Dengan upaya kecil 
yang kita lakukan dengan 
menanam 1 batang pohon sangat
bermanfaat untuk upaya 
menyelamatkan Bumi kita 
dari Pemanasan Global. Demi
menjaga kelangsungan hidup 
kita harus menjaga dan 
melestarikan alam, serta
lingungan kita. 
Kalau bukan kita siapa lagi?
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Warta Daerah

Bupati Rejang Lebong Dukung 
KORSUPGAH Tekan Korupsi

APBN/D harus dioptimalkan untuk 
pembangunan yang berorientasi pada kesejahter-
aan rakyat dan bebas dari korupsi. Perencanaan 
dan penganggaran harus didorong agar sebe-
sar-besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk 
itu korupsi atas APBN/D harus diminimalkan, 
jelas Sudiro, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu dalam acara Entry Meeting koordinasi
dan supervisi (Korsup) pencegahan korupsi 
di ruang kerja Bupati Rejang Lebong (01/04)
Acara yang dibuka oleh Bupati Rejang Lebong,
Suherman, SE, MM, turut dihadiri Inspektur Ka-
bupaten Rejang Lebong, Daswati, SE, Kepala Dinas 
pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong,
Susilawati, SE, MM, dan pimpinan satker
terkait lainnya. Entry meeting ini membahas
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 
melalui Pengamatan, Evaluasi, dan Pengujian 
pada Bidang Pengelolaan APBD 2013 & 2014, Bi-
dang Ketahanan Pangan, dan Bidang Pendapatan
Kabupaten Rejang Lebong. 

Dalam sambutannya, Suherman, SE, MM 
mengungkapkan terima kasihnya atas kesediaan
BPKP melakukan pemantauan di Kabupaten
Rejang Lebong. Bupati juga menyatakan 
kesediaannya untuk membantu kelancaran pros-
es pengamatan, Evaluasi, dan pengujian oleh tim 
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tersebut.

Sementara itu, Sudiro menjelaskan, guna 
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, APBN/D harus dioptimalkan untuk 
pembangunan yang berorientasi pada kesejahte-
raan rakyat dan bebas dari korupsi. Perenca-
naan dan penganggaran harus didorong agar 
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 
Untuk mendukung tujuan tersebut, korupsi atas 
APBN/D harus diminimalkan. Oleh karena itu, 
pemberantasan tindak pidana korupsi harus 
ditingkatkan secara profesional, intensif, 
dan berkesinambungan karena korupsi telah 
merugikan keuangan negara, perekonomi-
an negara, dan menghambat pembangunan 
nasional. Sesuai dengan tugas dan kewenangan 
masing-masing, KPK dan BPKP melakukan
sinergi untuk mengoptimalkan upaya pencegahan
korupsi khususnya di pemerintah daerah
dan diminta untuk menyusun dan 
melaksanakan rencana aksi tindak lanjutnya. 
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Serba-serbi

Menghindari Kesalahan Pengetikan dalam 
Penyusunan Laporan dengan Memanfaatkan 

Fitur Proofing Tools pada Microsoft Word
Proses reviu berjenjang 

yang harus dilewati dalam 
kegiatan penyusunan laporan,
adalah suatu proses reviu yang 
dilakukan secara bertingkat
mulai dari pengendali teknis 
(dalnis), kepala bidang (kabid)
sampai dengan kepala 
perwakilan (kaper). Proses 
kegiatan ini dilakukan untuk 
menghindari kesalahan dalam 
pembuatan laporan, baik itu 
berupa kesalahan penyajian hasil 
pengawasan yang bersifat 
materil hingga kesalahan dalam 
penyajian tata bahasa dalam 
laporan yang akan diterbitkan. 

Laporan yang diterbitkan 
oleh BPKP adalah laporan 
yang bersifat formal, dimana 
setiap laporan yang diterbitkan 
harus mengacu pada pedoman 
baku berdasarkan tata naskah 
dinas yang telah diterbitkan 
pedomannya. Selain mengacu 
pada tata naskah dinas, hasil 
laporan yang diterbitkan juga 
harus mengacu pada kaidah-
kaidah penggunaan tata ba-
hasa Indonesia yang baik dan 
benar sesuai dengan ejaan yang 
disempurnakan. 

Kesalahan yang umumnya 
sering terjadi dalam proses 
pembuatan laporan dan ser-
ing luput dari proses reviu bi-
asanya adalah kesalahan dalam 
pengetikan laporan. Tahukah 
Anda, dalam software pengo-
lah kata Microsoft Word, yang 
sangat populer, familiar dan 
sering kita gunakan untuk 
menyusun laporan, terdapat 
fitur yang membantu pengguna 
untuk menghindari kesalahan 
pengetikan? 

Jika kita memahami 
pentingnya penggunaan fitur
ini, setidaknya kita dapat 
mempermudah proses reviu 
yang dilakukan dalnis, kabid 
ataupun kaper karena kesala-
han pengetikan sudah berhasil 
diatasi ketika draf laporan 
disampaikan oleh ketua tim.

Tidak banyak yang tahu 
betapa bergunanya fitur ini bagi 
pengguna Software Microsoft 
Word. Fitur Proofing Tools ini 
secara otomatis akan mende-
teksi kesalahan ketikan ejaan 
yang di-input oleh user. Cukup 
beberapa klik pada dokumen
Microsoft Word, maka fitur ini 
akan mencari kesalahan ketikan
ejaan pada seluruh dokumen. 
Setiap kesalahan ketikan ejaan 
akan ditandai dengan garis 
bawah bergelombang berwarna 
merah pada kata yang diketik
tidak sesuai ejaan. Setelah 
kesalahan ketikan ejaan kita 
perbaiki, atau ketikan ejaan 
telah sesuai, maka otoma-
tis garis merah tersebut akan 
hilang. Fitur ini juga sering 
kali memberikan sugesti kata-
kata yang tepat dari ketikan 
ejaan yang salah. Misalnya 
ketika kita mengetikkan kata 
“professional”, ketika kita 
lakukan klik kanan, fitur ini 
akan menyajikan kata yang 
benar menjadi “profesional”
tanpa harus kita mengetik
ulang atau mencari letak
dimana kesalahannya. Tidak 
banyak yang mengetahui bahwa 
tanda garis merah di bawah 
ketikan dalam Microsoft Word 
adalah indikator dari fitur 
Proofing Tools.

Untuk mengaktifkan fitur
Proofing Tools, kita harus 
mengeset terlebih dahulu 
editing language ke bahasa 
Indonesia. Dalam hal ini penulis
menggunakan Microsoft Office
2013 (langkah-langkah aktivasi
sama juga pada Microsoft Office
2010). perlu beberapa langkah
pengaktifan karena fitur ini 
secara default editing lan-
guange-nya diset ke Bahasa
Inggris (US dan UK).

Langkah Instalasi
Berikut ini adalah beberapa 

langkah mudah aktivasi dan 
instalasi fitur Proofing Tools:
1. Pastikan laptop atau komputer
 Anda terkoneksi dengan
 internet. Koneksi internet
 dibutuhkan untuk melakukan
 download file Proofing Tools
 Bahasa Indonesia dari website
 Microsoft.com.
2. Download file Proofing Tools 

Bahasa Indonesia dari menu 
di Microsoft Word File>

 Option> Language. 
3. Pada tab editing language, 

klik dropdown menu “add 
 additional editing language”
 dan pilih “Indonesia” lalu
 klik add.
4. Setelah dipilih, “Indonesia” 

akan muncul dalam tabel 
 editing language. Dalam 

kolom “Proofing (Spelling, 
Grammar)” akan muncul link 
download file Proofing Tools 
bahasa Indonesia. Download

 file tersebut lewat internet
 dan lakukan instalasi.
5. Setelah instalasi selesai,
 maka tutup lalu aktifkan
 ulang Microsoft Word.
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Untuk menggunakan fitur ini 
cukup mudah. Pengecekan ke-
salahan ketikan ejaan dapat 
dilakukan di awal  ataupun 
di akhir pengetikan laporan. 
Langkah-langkah penggunaan 
fitur ini adalah sebagai berikut:
1. Blok sebagian atau selu-

ruhnya (Ctrl+A) dokumen 
yang akan dicek pengetikan 
ejaannya.

2. Klik tab menu Review> Lan-
guage> Set Proofing Lan-
guage. Pada kolom “Mark 
selected text as”, pilih “Indo-
nesian”

3. Setiap kesalahan pengetikan 
ejaan akan ditandai dengan 
tanda garis bawah berwarna 
merah pada kata yang salah 
pengetikan ejaannya.

4. Pada beberapa kesalahan 
ejaan (error), fitur ini mam-
pu memberikan sugesti kata 
yang benar yang seharusnya 
diketik dengan melakukan 
klik kanan pada kata yang 
salah diketik ejaannya dan 
akan muncul sugesti kata 
yang benar. 

5. Jika sugesti tidak muncul 
maka kita harus mencari ke-
salahan pengetikan.

Fitur Proofing Tools jika 
mampu dimanfaatkan dengan 
baik dalam proses pembuatan
laporan, tentu hal ini akan 
mempermudah kerja pereviu 
dan menghindari kesalahan 
ketikan ejaan dalam setiap 
laporan yang diterbitkan. 

Fitur ini memang banyak 
membantu user dalam proses 
pengolahan dokumen laporan,
akan tetapi fitur ini masih 
terdapat beberapa kelemahan
yang secara manual harus 
diatasi. Berikut ini adalah 
kelemahannya:
1. Ada beberapa kata dalam 

bahasa Indonesia atau kata 
serapan baru yang tidak 
dikenali oleh fitur ini. Untuk

 mengatasinya, tersedia 
menu untuk menambah 
perbendaharaan kata yang 
tidak dikenali oleh fitur ini. 
Caranya adalah melakukan 
klik kanan pada kata yang 
dideteksi sebagai error lalu 
pilih “Add to Dictionary”. 

 Kata yang telah ditambahkan
 ke menu Dictionary tidak 

akan lagi dikenal sebagai 
 error dan masuk ke 
 perbendaharaan kata.

2. Fitur ini tidak mengenali 
nama orang atau singkatan.

 Hampir setiap nama orang 
atau singkatan dikenali 
sebagai error, jika nama 
orang atau singkatan sering

 muncul dalam laporan ada 
baiknya nama orang atau 
singkatan tersebut ditambah

 ke Dictionary atau dibiarkan
 melalu menu klik kanan
 “Ignore All”.
3. Fitur ini jarang mengenali 
 beberapa kata berimbuhan 

dan berakhiran.
4. Kata-kata bahasa asing akan 

dikenal sebagai error karena 
bukan kata-kata baku dalam 
Bahasa Indonesia. Kata-
kata dalam bahasa asing 
tidak dikenali fitur Proofing

 Tools dalam Bahasa 
 Indonesia. Untuk menga-

tasinya, kata-kata tersebut 
 dapat diblok, kemudian 
 ulangi langkah Klik tab 

menu Review> Language> 
Set Proofing Language. Pada 
kolom “Mark selected text 
as”, pilih “English”.
Semoga artikel ini dapat ber-

manfaat bagi kita semua. Teri-
ma Kasih.

Serba-serbi
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Konsultasi JFA Diasuh oleh: Johnson Siahaan dan Didin A. Solehudin

Tim Penilai Angka Kredit
Pertanyaan:
Yth. Pengasuh Rubrik “Konsultasi JFA” 
Saat ini, Inspektorat Kabupaten Seluma telah me-
miliki 11 orang Auditor, terdiri dari 3 orang Audi-
tor Muda dan 8 orang Auditor Pertama. Sehubun-
gan dengan penilaian angka kredit, saya mohon 
penjelasan tentang tim atau pejabat apa saja yang 
harus dibentuk dalam pengurusan angka kredit 
auditor, dan bagaimana susunan timnya. 
Atas penjelasan Bapak, saya ucapkan terima kasih. 
(Cindrawati – Kepala Subbagian Administrasi & 
Umum Inspektorat Kabupaten Seluma)

Jawaban:
Saudari Cindrawati, untuk kondisi Auditor yang 
dimiliki Inspektorat kabupaten Seluma seperti, 
maka pihak-pihak yang dibutuhkan dalam urusan 
angka kredit adalah sebagai berikut:
1. Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas mem-

berikan pertimbangan dan menilai prestasi 
kerja Auditor. Tim Penilai dibentuk sebagai 
berikut:
a. Jumlah anggota Tim Penilai sekurang-

kurangnya tujuh orang dan harus gasal;
b. Keanggotaan Tim Penilai adalah Auditor, 

pejabat struktural dan fungsional lain yang 
memenuhi persyaratan yaitu sekurang-
kurangnya menduduki jabatan dan pang-
kat/golongan ruang yang sama dengan 
auditor yang dinilai, dan salah satu dari 
Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai 
memiliki surat tanda mengikuti diklat pe-
nilaian angka kredit;

c. Anggota Tim Penilai dapat berasal dari 
unit kerja pengawasan lain atau instansi 
lain yang berkaitan dengan pembinaan 
kepegawaian, atas permintaan Pejabat yang 
Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

2. Pejabat Pengusul Angka Kredit yang bertugas 
mengusulkan penetapan angka kredit Auditor, 
dalam hal ini adalah Sekretaris Inspektorat;

3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka 
Kredit yaitu pejabat yang menandatangani 
Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperoleh 
Auditor, dalam hal ini adalah Inspektur.

4. Sekretariat Tim Penilai yang membantu 
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka 
Kredit dan Tim Penilai dalam bidang adminis-
trasi penilaian angka kredit Auditor.

Perkembangan Tunjangan 
JFA terbaru

Pertanyaan:
Yth. Pengasuh Rubrik “Konsultasi JFA”.
Pertanyaan saya singkat saja, pak, tetapi saya 
yakin pertanyaan ini banyak bergelayut di 
benak para PFA di berbagai tempat. Saya han-
ya menanyakan bagaimana perkembangan 
tunjangan JFA dengan besaran yang baru, 
sampai saat sekarang? Terima kasih. 
(Sri Widayati – Auditor Muda pada Inspek-
torat Kabupaten Seluma)

Jawaban:
Benar Saudari Sri Widayati, pertanyaan terse-
but bergelayut di benak banyak PFA, kalau 
tidak semua PFA di segala tempat. Posisi saat 
ini mengenai tunjangan JFA adalah bahwa 
telah terbit Peraturan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 
2014 tentang tunjangan jabatan fungsional au-
ditor. Besarnya tunjangan jabatan fungsional 
auditor adalah sebagai berikut:
1. Auditor Utama  Rp1.400.000
2. Auditor Madya  Rp1.100.000
3. Auditor Muda ` Rp   700.000
4. Auditor Pertama  Rp   450.000
5. Auditor Penyelia  Rp   500.000
6. Auditor Pelaksana LanjutanRp   400.000
7. Auditor Pelaksana  Rp   300.000
Pelaksanaan ketentuan ini masih akan diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau 
Kepala Badan Kepegawaian Negara. Namun 
besarnya tunjangan tersebut mulai berlaku 
pada bulan Februari 2014. Maka berbahagi-
alah para PFA.

inspektoratseluma@yahoo.com
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menjadi aktivis, konselor, mau-
pun dosen terutama untuk 
anak-anak yang memiliki 
keterbatasan seperti dirinya. 
Dengan didampingi oleh Anne 
Sullivan, dia juga mengunjungi 
para tentara di sekeliling Eropa 
yang terlibat Perang Dunia II.

Pada tahun 1923, Helen 
menjadi juru bicara bagi 
American Foundation for 
the Blind dan mengurus peng-
galangan dana, serta pengem-
bangan sistem pendidikan 
yang lebih baik bagi penderita 
keterbatasan fisik.

Helen memulai karir menu-
lis yang kemudian ditekuninya 
selama hampir 50 tahun. Pada 
tahun 1903, The story of My 
Llife (kisah hidupku) muncul 
dalam bentuk cerita bersam-
bung di Ladies Home Journal 
dan kemudian muncul dalam 
bentuk buku. Merupakan karya 
yang paling populer dan telah 
diterjemahkan ke dalam 50 ba-
hasa termasuk Marathi, Pusthu, 
Tagalog dan Vedu. Juga dibuat 
dalam bentuk edisi buku tipis di 
Amerika Serikat. Publikasinya 
yang lain adalah : Optimis; An 
Essay; The World I 
Live In; The song 
of The Stone Wall; 
Out of the Dark; 
My Religion; 
Midstream- My 
Later Life; Peace at 
Eventide; Helen 
Keller in Scotland; 
Helen Keller Journal; Let Us 
Have Faith; Teacher, Anne Sul-
livan Macy dan The Open Door.

Helen Keller adalah wanita 
tegar yang menjadi inspirasi 
bagi Dunia, dan ia di kenal 
sebagai pejuang hak-hak 
wanita,  pembela orang cacat 
serta  pengarang produktif dan 
sukses. Beliau meninggal di usia 
87 tahun ketika sedang tidur 
di dalam rumahnya. Dia 
merupakan salah satu tokoh 
kemanusiaan terbesar di abad 
ke-20. Bahkan saat itu, Helen 
Keller disebut sebagai Keajaiban 
Dunia yang Kedelapan.

Helen Keller bisa membuk-
tikan bahwa keterbatasan fisik 
tidak bisa mengekang manusia 
untuk sukses, selama ada 
keyakinan diri, kerja keras dan 
semangat.

Profil Tokoh

HELEN ADAMS KELLER
Saat anda mengalami kebutaan, maka anda akan hidup dalam kegelapan.
Saat anda mengalami ketulian, maka anda akan hidup dalam kesunyian.
Lalu bagaimana jika anda mengalami kebutaan dan ketulian? 
Bagaimana anda menjalani kehidupan dalam kegelapan dan kesunyian?

Itulah yang dialami oleh 
seorang wanita kelahiran 
Tuscumbia, Alabama pada 
tanggal 27 Juni 1880 yang 
bernama lengkap Helen Adams 
Keller. Di usia 19 bulan, 
ia diserang penyakit yang 
menyebabkannya buta dan tuli. 
Ia menjadi frustrasi karena 
kesulitan berkomunikasi, sering 
marah, dan sulit diajar. 

Pada usia 7 tahun, orang 
tuanya mempercayai Anne 
Sullivan menjadi guru pribadi 
dan pembimbing Hellen. Annie 
memegang tangan Helen di 
bawah air dan dengan bahasa 
isyarat, ia mengucapkan "A-I-R" 
pada tangan yang lain. Saat 
Helen memegang tanah, Annie 
mengucapkan "T-A-N-A-H" 
dan ini dilakukan sebanyak 
30 kata per hari. Helen diajar 
membaca lewat huruf Braille 
sampai mengerti.

Dengan usaha yang cukup 
gigih dan tekun, Helen Keller 
mampu menguasai bahasa 
Perancis, Jerman, Yunani dan 
Latin lewat Braille. Pada usia 
20 tahun, ia kuliah di Radcliffe 
College, cabang Universitas 
Harvard khusus wanita. Annie 
menemani Hellen untuk 
membacakan buku pelajaran, 
huruf demi huruf lewat tangan 
Helen dalam huruf Braille. 
Hanya 4 tahun, Helen lulus 
dengan predikat magna cum 
laude. Dia adalah orang tuna 
rungu dan tuna netra pertama 
yang lulus dari universitas.

Di tahun 1914, Helen Keller 
berkeliling Amerika untuk 
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Tahukah Anda apa itu Aksara Kaganga?
Aksara Kaganga merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatera 
sebelah Selatan. Aksara-aksara yang termasuk kelompok ini antara lain Aksara Rejang, Lampung, 
Rencong, dan lain-lain. Istilah penamaan Kaganga dilakukan pertama kali oleh Mervyn A. Jaspan 
(1926-1975), seorang antropolog di University of Hull (Inggris) dalam buku Folk Literature of South 
Sumatra. Redjang Ka-Ga-Nga texts. Canberra, The Australian National University1964. Sedangkan 
penamaan kosakata asli yang digunakan oleh masyarakat di Sumatera Sebelah Selatan adalah Surat 
Ulu. Aksara Surat Ulu diperkirakan berkembang dari aksaa Pallawa dan aksara Kawi yang diguna-
kan oleh Kerajaan Sriwijaya.

Tahukah Anda apa 
itu Bahasa Rejang?
Bahasa Rejang adalah anggota 
kelompok besar “Austronesia” 
dan subkelompok “Melayu-Pol-
ynesia”. Bahasa Rejang terbagi 
menjadi tiga kelompok dialek, 
yakni dialek Rejang Curup, 
Rejang Kepahiang, dan Rejang 
Lebong.

Dahulu kala, sebelum jam 
ditemukan beberapa suku dan 
bangsa kuno sudah menge-
nal sistem waktu dengan cara 
pengukuran yang berbeda. Se-
bagian besar dari mereka me-
nentukan waktu menggunakan 
bayangan dari cahaya matahari. 
Di belahan bumi Utara, ketika 
matahari terbit di Timur, bay-
angan berada di Barat. Ketika 
matahari terbenam di Barat, 
akhirnya bayangan berada di 
Timur. Sejak terbit sampai ter-
benamnya matahari, bayangan 
bergerak dari Barat ke Timur 
melewati Utara (seperti arah 
jarum jam sekarang). 

Sebagai contoh, Bangsa mesir yang pada waktu itu merupakan salah satu bangsa sudah bisa menga-
mati waktu dengan memanfaatkan pergerakan matahari. Mereka mendirikan sebuah tugu yang dis-
ebut obeliks, ketika matahari bergerak maka bayangan dari tugu tersebut juga akan bergerak, dari 
sanalah mereka mengukur waktu. Karena matahari terbit dari timur dan Mesir berada di belahan 
dunia bagian utara maka ketika matahari bergerak bayangan dari tugu obeliks pun bergerak ke kanan.  

Kenapa Jarum Jam Arloji Bergerak dari Kiri ke Kanan?

“Tahukah Anda” adalah artikel baru yangdimuat secara rutin di majalah Padek Nian mulai dari 
edisi ke-6. Artikel ini berisi informasi dan pengetahuan umum yang penuh dengan khazanah ilmu 
pengetahuan. Pada artikel di edisi ke-6 ini, kami akan menyajikan Bahasa Rejang, Aksara Ka-Ga-Nga, 
arah detik jarum jam yang bergerak dari kiri ke kanan dan tentu saja demam piala dunia 2014 di Brazil!.

Tahukah Anda?
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Tahukah Anda?

Demam sepakbola sebentar lagi akan mewabah di seluruh 
penjuru dunia lewat perhelatan akbar piala dunia 2014 di 
Brazil. Tahukah Anda, ada beberapa fakta unik yang lahir 
menjelang perhelatan akbar tersebut? Untuk itu marilah kita 
simak rangkuman yang telah disiapkan oleh tim redaksi:
1. Javier “Chicharito” Hernandez bisa menjadi pemain gener-

asi ketiga yang memperkuat timnas Meksiko di Piala Dunia 
jika tampil di Brasil. Chicharito mengikuti jejak ayahnya, 
Gutierrez, dan kakeknya, Tomas Balcazar.

2. Bosnia Herzegovina menjadi satu-satunya tim debutan 
pada Piala Dunia 2014. 

3. Ada 8 pemenang Piala Dunia, dan kedelapan tim itu akan 
tampil di Piala Dunia 2014. Mereka adalah Brasil, Uruguay, 
Argentina, Jerman, Italia, Inggris, Spanyol dan Prancis.

4. Ada tiga pemain yang menjadi top scorer di kualifikasi Piala 
Dunia 2014, Robin van Persie (Belanda), Luis Suarez (Uru-
guay) dan Deon McCaulay (Beliza).

5. Piala Dunia 2014 adalah perhelatan Piala Dunia ke-20. Hanya Brasil yang selalu bermain di 20 
putaran final Piala Dunia.

6. Akan ada 32 tim yang tampil di putaran final Piala Dunia 2014. Jumlah 32 peserta di putaran final 
sudah digunakan sejak Piala Dunia 1998.

7. Jerman hanya kurang satu pertandingan untuk menggenapi 100 penampilan mereka di putaran 
final Piala Dunia. Sebelumnya Der Panzer sudah tampil di 99 pertandingan Piala Dunia.

8. Total ada 202 timnas yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2014. Jumlah itu sembilan negara 
lebih banyak daripada 193 negara anggota PBB.

9. Amerika Serikat menjadi negara dengan populasi terbesar yang akan tampil di Piala Dunia 2014, 
dengan 317 juta penduduk. Menariknya, sepakbola bukanlah olahraga utama di AS.

10. Ini adalah kali kedua Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah 1950. Ketika itu Uruguay 
yang menjadi juara di Piala Dunia 1950.

11. Indonesia adalah negara yang paling heboh menyambut piala dunia walaupun tim nasionalnya 
tidak berlaga di piala dunia.
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