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Lega. Itulah yang kami rasakan saat majalah Paris Review edisi ini sampai ke tangan pembaca 
yang berbahagia.Meski di tengah kesibukan rutin dan hiruk pikuk acara menyambut HUT ke-30 
BPKP, akhirnya kami mampu menyisihkan waktu untuk ‘bertempur’ menggarap majalah ini. Mu-
lai penyusunan konsep, pengumpulan berita dan berburu narasumber, sampai naik cetak, men-
jadi proses yang penuh dinamika dan perjuangan. Tapi  semangat kebersamaan dan komitmen 
yang kuat dari seluruh Tim Redaksi akhirnya mampu menaklukkan semua kendala dan rintangan 
yang ada. 
Manajemen perubahan. Itulah tema yang kami angkat pada edisi kali ini. Charles Darwin, bapak 
teori evolusi pernah menyatakan : bukan yang terkuat yang mampu berumur panjang, melainkan 
yang paling adaptif, yaitu mereka yang selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Begitu juga 
halnya dengan sebuah organisasi, termasuk organisasi sektor publik. Organisasi yang bisa mele-
wati perubahan adalah yang melakukannya dengan perhitungan dan manajemen yang baik, 
memiliki komitmen untuk bersungguh-sungguh melihat, menggerakkan, dan menyelesaikan 
seluruh proses perubahan. 
Manajemen perubahan memang seyogyanya menjadi tema sentral dalam menata langkah 
BPKP.Tengok saja sepuluh tahun yang lalu. Saat itu, kita diperankan sebagai organisasi watch-
dog yang banyak ditakuti para stakeholders (obrik-red). Saat tiba-tiba angin reformasi berhem-
bus menerpa setiap aspek kehidupan termasuk pemerintahan, kita pun ‘dipaksa’ untuk segera 
berubah. Tidak lagi galak, tapi bersahabat. Tidak lagi angker, tapi berusaha memahami. Tidak 
lagi menyalahkan, tapi memberi bimbingan. Begitulah….  
Geliat perubahan selalu terjadi di dalam dan di sekitar organisasi kita. Mulai dari bertambahnya 
wilayah kerja di awal tahun 2012 lalu dan saat ini Perwakilan BPKP DIY dihadapkan pada peruba-
han eksternal berupa ditetapkannya UU No 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta 
yang tentunya akan berpengaruh pada tata kelola Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. Mengingat hal tersebut kami mencoba membangun pemahaman ten-
tang pengaruh UU Keistimewaan dengan tata kelola dan kebijakan-kebijakan DIY di masa yang 
akan datang melalui wawancara dengan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanta dan Ketua 
Pengelola MAP UGM Agus Pramusinto. 
Untuk melengkapi keistimewaan Yogyakarta, dalam edisi ini kami sajikan pula seluk beluk pra-
jurit Keraton Yogyakarta yang menarik untuk diketahui. Akhirnya, selamat menikmati sajian 
kami.  

Dari Redaksi 
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Namun pada tahun 530 SM, Heracticles yang juga 
seorang filsuf Yunani, berhasil membantah anggapan tersebut. Heracticles, berpendapat lain dari 
seniornya, kata-kata yang terkenal adalah Panta Rhei, yang berarti segala sesuatu itu mengalir dan 
berubah, kita tidak pernah merasa sama  melalui sungai yang sama untuk kedua kali.  
Pandangan tentang perubahan pun kemudian terus berkembang, para filsuf zaman modern melihat 
perubahan dengan berbagai sudut, antara lain Comte dan Spencer yang melihat perubahan sebagai 
bagian dari kehendak atau aturan alam (life cycle). Sementara itu, Darwin dan Mendel melihat 
perubahan dari kacamata biologi serta mempelajari bagaimana makhluk hidup berevolusi, bersaing 
untuk mempertahankan kehidupan dan tak berdaya menghadapinya. Karl Marx melihat dari 
kacamata konflik atau Hegel yang melihat adanya pluralisme di antara manusia (dialektik), sampai 
pada sosiolog Weber yang melihat perubahan dari kacamata perencanaan, dan kemampuan untuk 
melihat jauh ke depan (teleologi). Para filsuf  ini telah turut memberikan kontribusi terhadap 
pengertian kita tentang terjadinya proses perubahan serta bagaimana menyiasatinya. Begitulah 
diceritakan oleh Rhenald Kasali, pakar manajemen perubahan di Indonesia, dalam bukunya ‘Re code 
your change DNA’ 
Manajemen perubahan telah banyak sekali di implementasikan oleh berbagai perusahaan yang 
berkecimpung di sektor privat, maupun oleh manajer publik di sektor publik, dan banyak sekali yang 
berhasil melakukannya dan akhirnya mampu bertahan hidup bahkan menjadi lebih tangguh dan 
maju. Sebagai contoh di sektor privat adalah Apple, perusahaan yang tadinya bangkrut di tahun 
1996 akhirnya menjadi perusahaan kelas dunia yang dikenal dengan teknologi dengan disain 
terkemuka, Nokia sebuah perusahaan karet yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan 
teknologi GSM yang mendunia. Sedangkan di sektor publik, yang baru saja kita dengar dalam ajang 
World Mayor Project, sebuah proyek pemilihan walikota terbaik dunia, yang diorganisasi City Mayors 
Foundation, menempatkan tiga walikota terbaik dalam keberhasilannya melakukan transformasi. 
Adalah keberhasilan Kota Bilbao, sebuah kota industri yang pamornya menurun di kawasan utara 
Spanyol, menjadi sebuah pusat wisata dan pusat seni di Provinsi Basque.  Kota Perth, Australia, 
berhasil menjadi kota yang palng diinginkan untuk tinggal dan berinvestasi, dan Kota Surakarta yang 
berhasil mengubah kota yang rentan kriminalitas menjadi pusat seni dan budaya yang mulai menjadi 
tujuan wisata.  
Di Indonesia, manajemen perubahan masuk pada sektor publik melalui beberapa aturan seperti 
Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri terkait dengan gaung reformasi birokrasi. Dalam 
Perpres 81/2010 tentang Grand Disain Reformasi Birokrasi, manajemen perubahan disebut menjadi 

HEN TA PANTA, ARTINYA ‘PERUBAHAN ITU  TIDAK 
MUNGKIN’. ADALAH PERMENIDES, SEORANG FILSUF 
YUNANI KUNO PADA TAHUN 800 SM, YANG 
MEMPERKENALKAN KATA-KATA ITU. PERMENIDES 
BERPENDAPAT BAHWA PERUBAHAN MERUPAKAN SUATU 
HAL YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN KARENA SEGALA 
SESUATU SERBA TERBATAS DAN KITA HANYA BISA 
MENERIMA KEADAAN.  

    Topik utama 

BERTRANSFORMASI 
dengan 
MANAJEMEN PERUBAHAN 

MUTIA RIZAL 
Auditor Bidang Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah 
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pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar 
dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Sedangkan 
dalam Permenpan 10/2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, 
manajemen perubahan diartikan sebagai proses 
y ang  s ist emat is  den g an  men erap k an 
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang 
diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi 
sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu 
menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk 
mengelola individu yang akan terkena dampak 
dari proses perubahan tersebut.  Manajemen pe-
rubahan di sektor publik, sejatinya adalah refor-
masi bi-
rokrasi itu 
s e n d i r i , 
s e l a i n 
tentu saja 
harus diim-
bangi re-
formasi di 
b i d a n g 
politik, hukum dan ekonomi. Reformasi birokrasi 
Indonesia mempunyai tujuan mulia, yakni mewu-
judkan manajemen publik kelas dunia, agar men-
dapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. 
Keinginan berubah dari sebuah birokrasi yang lam-
bat, mahal, dan rumit menjadi sebuah birokrasi 
yang memaksimalkan pelayanan cepat, murah dan 
mudah. Dari sebuah organisasi yang bersifat 
mekanistik menjadi organisasi yang lebih organik. 
Organisasi mekanistik dikenal sebagai organisasi 
yang berjalan bagaikan mesin, sangat terikat den-
gan prosedur dan aturan, rutin, hirarkis, dan 
cenderung stabil. Sedangkan organisasi dengan 
disain organik lebih mengedepankan kultur di-
banding prosedur, mengutamakan team work, 
dinamis dan penuh kreatifitas. Siapkah kita den-
gan cara kerja manajemen kelas dunia? 
Manajemen perubahan didasari oleh pola pikir 
bahwa perubahan tidak bisa dielakkan, seperti 
kata Heracticles di atas, sehingga perubahan perlu 
dikelola dengan baik. Perubahan yang dikelola, 
dengan yang tidak dikelola terbukti akan mengha-
silkan capaian yang jauh berbeda, seperti digam-
barkan pada gambar kurva yang disebut Sigmoid 
Curve, disamping.  
Pada saat organisasi berada diantara titik A dan 
titik C, organisasi berada pada masa menuju titik 
tertinggi pencapaian kinerja,disinilah biasanya or-
ganisasi maupun individu di dalamnya merasa se-
bagai zona nyaman. Sepertinya segala sesuatu di 
dalam organisasi telah berjalan baik dan menuju 
puncak kejayaan. Namun jika tidak diwaspadai, 

zona itu akan menjadi titik lemah organisasi dalam 
merespon perubahan yang terjadi. Pada saat ham-
pir mencapai puncak kejayaan, biasanya tuntutan 
lingkungan sekitar menjadi semakin tinggi dan bisa 
jadi melebihi kemampuan organisasi untuk mewu-
judkannya, sehingga justru pada masa itulah diper-
lukan suatu perubahan yang dikelola untuk 
menuju pada kurva kedua atau yang sering disebut 
bertansformasi. Jika dinamika perubahan tidak 
direspon dengan baik, justru akan menimbulkan 
goncangan sehingga organisasi menjadi stres, kri-
sis ataupun frustasi. Sebaliknya jika perubahan 
telah diantisipasi dan dikelola dengan baik, kinerja 

a k a n 
m e n j a d i 
l e b i h 
t i n g g i 
dari sebe-
lumnya.  
Hal itu 
juga lah 
y a n g 

mendasari prinsip perubahan dalam reformasi 
birokrasi di Indonesia. Sektor publik dengan 
birokrasi yang rumit dan kurang berorientasi pada 
pelayanan masyarakat sudah seharusnya segera 
beralih kepada kurva berikutnya. Tuntutan 
masyarakat akan modernisasi birokrasi, kecepatan 
pelayanan dan ketepatan pengambilan kebijakan 
semakin tinggi. Individu dan organisasi dalam 
birokrasi tidak semestinya tetap berada pada zona 
nyaman yang seolah-olah posisi maupun 
kepentingan individu selalu nyaman dan aman 
sepanjang bisa dinilai baik oleh atasan.  

Mengelola perubahan bukanlah hal yang mudah 
dan cepat. Diperlukan usaha yang menyeluruh dan 
berkelanjutan untuk dapat menjalankannya den-
gan baik.  

    Topik utama - bertransformasi dengan manajemen perubahan - 

sigmoid curve 
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Dibutuhkan komitmen dan visi pimpinan yang bersifat 
transformasional bukan hanya transaksional. Ke-
pemimpinan transaksional hanyalah memperhatikan 
masalah pencapaian target yang ditetapkan, 
meskipun target masih pada tataran output, belum 
mengarah kepada manfaat (outcome). Kepemimpi-
nan transformasional lebih bersifat persepsi dan ara-
han kepada masa depan organisasi, bagaimana 
pemimpin mengarahkan dan mendorong seluruh ang-
gota organisasi untuk berubah kepada kondisi yang 
lebih baik dan bermanfaat. Arahan (direction) dari 
pimpinan termasuk role modelling adalah syarat per-
tama untuk mengelola perubahan. Tanpa arahan yang 
jelas dan transformasional, perubahan tidak jelas 
akan menuju kemana. Syarat kedua adalah adanya 
kemampuan (competency). Kompetensi pimpinan 
maupun anggota organisasi sangat diperlukan untuk 
menjalankan proses perubahan, kemampuan yang 
dimaksud adalah pemahaman akan perubahan itu 
sendiri serta skill dan pengetahuan dalam pelak-
sanaan tugas sesuai arahan pimpinan untuk mencapai 
kondisi yang diinginkan.  
Peningkatan kemampuan mendorong individu untuk 
merubah paradigma, melakukan inovasi, berpikir 
kreatif (out of the box thinking),  serta bekerja tidak 
hanya sekedar rutinitas (business not as usual). Tanpa 
didukung dengan peningkatan kemampuan, proses 
perubahan akan berjalan lambat dan stagnan. Syarat 
ketiga dan terpenting adalah motivasi. Perubahan 
membutuhkan motivasi baik pada level individu mau-
pun tim atau komunitas. Organisasi harus mampu me-
metakan kebutuhan anggotanya yang harus dipenuhi 
untuk mendorong peningkatan motivasi. Motivasi 
dimaksud bukan hanya berupa imbalan uang, namun 
juga apresiasi bentuk lain terhadap berbagai macam 
capaian kinerja individu, termasuk didalamnya adalah 
transparansi serta keadalian dalam pemberian moti-
vasi tersebut. Tanpa adanya motivasi, manajemen 
perubahan hanyalah akan menjadi sebuah retorika, 
dijalankan hanya dengan setengah hati atau hanya 
dijalankan supaya tidak disebut tak mau berubah. 
Manajemen perubahan seyogyanya tidak hanya 

diartikan sebagai perubahan paradigma saja, dan 
tidak dapat dimaknai hanya sebagai perbaikan sistem 
atau kegiatan yang didukung dengan perbaikan hasil. 
Namun harus dimaknai sebagai perbaikan 
keseluruhan, yaitu perubahan paradigma, sekaligus 
infrastruktur, sistem dan kegiatannya. Seperti gambar 
berikut, menurut Connor dan Smith, kesalahan 
mendasar yang mengakibatkan kegagalan 
manajemen perubahan adalah kesalahan pemaknaan, 
bahwa manajemen perubahan hanya diartikan 
sebagai perbaikan kegiatan yang diikuti hasil sebagai 
dampak langsung, tanpa menggarap pola pikir, 
paradigma dan perubahan budaya.  
Berbagai hambatan akan muncul dalam proses 
mengelola perubahan. Dari beberapa literatur, 
teridentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat 

efektifitas manajemen perubahan pada tingkatan 
individu. Kebiasaan, perasaan takut, maupun persepsi 
selektif dapat menjadi hambatan bagi individu untuk 
enggan berubah (inertia). Diperlukan informasi yang 
cukup dan strategi komunikasi yang mengena untuk 
dapat meminimalisir hambatan individu tersebut.  
Telah banyak model dan konsep untuk 
mengembangkan manajemen perubahan, dari model 
Kurt Lewin, McKinsey, sampai dengan konsep John 
Kotter dari Harvard. Semuanya berprinsip sama 
bahwa perubahan perlu dikelola dengan visi yang 
tajam, motivasi kuat, role modelling, pembentukan 
change agent yang efektif, strategi komunikasi, dan 
institusionalisasi rencana aksi. Manajemen perubahan 
dapat dimulai dengan menetapkan tujuan/kondisi 
yang diinginkan, pelaksanaan perubahan kecil dengan 
komunitas kecil secara konsisten untuk 
mempengaruhi kelompok yang lebih besar (critical 
mass).  
Perubahan adalah hal yang abadi, segalanya bergerak 
dengan tuntutan yang lebih tinggi. Jadi kenapa mesti 
takut berubah? Menunggu waktu yang tepat untuk 
mengelola perubahan sama saja dengan menjemput 
frustasi. Salam dahsyat perubahan! (RZL).  

    Topik utama - bertransformasi dengan manajemen perubahan - 
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REFORMASI 
BIROKRASI, 
SPIP, DAN 
BUDAYA KERJA, 
..sebuah 
sinergitas ? 

MUTIA RIZAL, 
EKO RAHAYUNINGSIH 
Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 
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Bersama kita tahu adanya istilah reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern dan juga 
budaya kerja. Dalam keseharian tugas di instansi pemerintah pun sering kita dengar himbauan 
untuk bisa mengimplementasikan ketiga hal tersebut. Berbagai peraturan telah lahir sebagai 
dasar hukum maupun pedoman untuk pelaksanaannya. Namun demikian adakalanya kita 
belum memahami benar hubungan ketiganya apakah saling terkait atau benar-benar terpisah 
sehingga dalam penerapannya seringkali menjadi sesuatu yang berdiri sendiri dan justru 
terkesan mengganggu aktivitas tugas sehari-hari. Wacana sinergitas diantara ketiganya perlu 
dibangun mengingat ketiganya mempunyai fungsi strategis bagi setiap instansi pemerintah 
dan sama-sama bersifat komprehensif atau melingkupi keseluruhan proses kegiatan. Dalam 
area perubahan reformasi birokrasi pun telah dinyatakan perlunya penerapan SPIP (area 
pengawasan) dan budaya kerja (area perbuahan pola pikir dan budaya).  
Kata sinergi terpilih menjadi kata yang tepat dalam analisa ketiganya karena diharapkan 
dengan mensinergikan ketiganya akan menjadikan kita mampu mencapai hasil yang optimal 
dan efektif. Sinergi menurut Deardorff dan Williams adalah sebuah proses dimana interaksi dari 
dua atau lebih kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar 
dibandingkan jumlah dari pengaruh secara individual. Dalam berbagai literatur, sinergi tidak 
diartikan sebagai semata-mata suatu gabungan namun lebih dari itu yaitu mempunyai konotasi 
sebagai suatu hal yang positif, berorientasi pada hasil, saling melengkapi, kesepakatan, dan 
efektif untuk pencapaian tujuan.  
Dari berbagai pengamatan dan pengalaman telah membuktikan jika beberapa kekuatan atau 
elemen yang mempunyai tujuan sama jika dilakukan secara terpisah tanpa ada sinergi akan sulit 
mencapai hasil yang diharapkan bahkan justru akan menimbulkan kegagalan. 
Kami mencoba melakukan beberapa analisis sinergitas antara Reformasi Birokrasi (RB), Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pengembangan Budaya Kerja yang diharapkan 
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dapat membeikan gambaran dalam 
menentukan pelaksanaan/implementasi 
ketiganya. Reformasi birokrasi yang kami 
sandingkan adalah pada tingkatan pelaksanaan 
instansional (tingkat mikro) yaitu pada instansi 
K/L  dan Pemda.  
Pengertian dan dasar hukum Reformasi 
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja 
Reformasi birokrasi lahir karena adanya krisis 
multidimensi tahun 1998 yang mengakibatkan 
runtuhnya ekonomi bangsa.  Sejak itulah 
muncul berbagai macam tuntutan untuk 
melakukan perombakan total pada berbagai 
macam struktur komponen bernegara termasuk 
birokrasi. Pada dasarnya reformasi birokrasi 
tahap pertama dimulai pada tahun 2004, 
dengan penegasan kembali akan pentingnya 
clean governance dan good governance. Pada 
pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2009, 
dicanangkan kembali reformasi gelombang 
kedua dengan lebih menekankan pada 
reformasi birokrasi, sehingga lahirlah Grand 
Disain Reformasi Birokrasi dengan Peraturan 
Presiden No 81 Tahun 2010 sebagai 
penyempurnaan Permenpan 15/2008 tentang 
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Grand 
Disain tersebut mempunyai jangka waktu 
pelaksanaan 2010 sampai dengan 2025 sesuai 
arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN). Sedangkan Road Map 
Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014 lahir 
dengan ketentuan Permenpan No 20 tahun 
2010, menyesuaikan arah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014. Reformasi Birokrasi 
bermakna sebagai sebuah perubahan besar 
dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan 
Indonesia dengan sasaran mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 
mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 
publik, dan meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi.  
Proses lahirnya Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) adalah sebagai 
penyempurnaan dari Sistem Pengendalian 
Internal yang sebelumnya sering dikenal dengan 
istilah waskat (pengawasan melekat) 
sebagaimana diatur dalam Inpres 15/1983 dan 
Inpres 1/1985. Inpres tersebut mendefinisikan 
pengawasan sebagai serangkaian kegiatan yang 
bersifat pengendalian terus menerus dilakukan 
oleh atasan langsung terhadap bawahannya 

secara preventif dan represif agar pelaksanaan 
tugas bawahannya berjalan efektif sesuai 
rencana. Sedangkan definisi SPIP sesuai 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 
adalah proses integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan 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, dan ketaatan 
terhadap perundang-undangan.  
Pengendalian menurut SPIP menekankan pada 
suatu proses pengendalian yang bergeser dari 
hard factor kepada soft factor yaitu 

menitikberatkan pada lingkungan pengendalian 
sebagai syarat berfungsinya sistem 
pengendalian intern, proses pengendalian yang 
terintegrasi pada keseluruhan proses kegiatan.  
Budaya kerja telah dirumuskan sejak tahun 2002 
dengan Keputusan MenPan Nomor 25 tahun 
2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya 
Kerja Aparatur Negara, yang selanjutnya 
disempurnakan dengan Keputusan MenPan RB 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengembangan Budaya Kerja. Pengertian 
budaya kerja menurut kepmenpan tersebut 
dapat diartikan sebagai  sikap dan perilaku 
individu dan kelompok yang didasari atas nilai-
nilai yang diyakini kebenarannya dan telah 
menjadi sifat serta kebiasaan dalam 
melaksanakan tugas dan  pekerjaan sehari-hari. 
Masih menurut Kepmenpan, budaya kerja 
dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan 
reformasi birokrasi dalam hal perubahan pola 
pikir dan budaya.  
 
 

    Topik utama 



 9 PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013 

Keterkaitan tujuan 
Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani 
publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 
aparatur negara.  
Tujuan yang hendak dicapai SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa dana 
maupun aset yang dipercayakan untuk dikelola oleh instansi pemerintah dapat dikelola 
dengan baik (keamanan aset), tidak ada pelanggaran, sehingga program pemerintah dapat 
berjalan efektif dan efisien.  
Pengembangan budaya kerja mempunyai tujuan untuk menanamkan pola pikir dan 
membentuk perilaku aparatur pemerintah dalam bekerja agar sesuai dengan nilai nilai yang 
diyakini kebenarannya.   
Kata “menciptakan birokrasi”, dalam tujuan RB dapat bermakna suatu pengkondisian 
birokrasi dari suatu keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik sesuai dengan 
karakteristik di atas, sedangkan kata-kata “memberikan keyakinan yang memadai” pada 
tujuan SPIP bermakna suatu pengendalian atas proses pengelolaan. Keterkaitan diantara 
keduanya adalah pada karakteristik yang akan dibangun oleh RB bersinggungan dengan 
prinsip yang dianut dalam rangka pengendalian pada SPIP. Karakteristik RB yaitu 
berintegritas, bersih dan bebas KKN, netral dan memegang teguh nilai-nilai sangat erat 
kaitannya dengan prinsip SPIP yaitu tidak ada pelanggaran, keamanan aset, dan efektifitas 
kegiatan.  
Sedangkan “nilai-nilai yang diyakini kebenarannya” pada tujuan budaya kerja merupakan 
seperangkat nilai yang sudah tentu terkait dengan karakteristik RB maupun prinsip SPIP 
karena karakteristik dan prinsip tersebut menjadi dasar bagi aparatur pemerintah dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehingga tujuan budaya kerja sangat terkait dan mendukung 
ketercapaian tujuan RB dan SPIP.  
Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya kerja mempengaruhi tataran individu 
yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap ketercapaian tujuan 
pengendalian dan tujuan mereformasi birokrasi. Tanpa pengembangan pola pikir dan budaya 
individu atau manusianya, pengendalian dan reformasi hanya sebatas retorika. Terlebih lagi, 
dalam alur pikir RB pada Grand Disain RB, telah disebutkan perlunya mind set dan culture set 
dalam perubahan. Begitu pun dalam rangka mereformasi suatu birokrasi, tanpa adanya 
sistem pengendalian intern yang memadai, proses transformasi akan berjalan lambat dan 
kurang efektif.  
Keterkaitan substansi program  
Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan atau sinergitas substansi program antara 
ketiganya, akan lebih jelas jika kita mencermati masing-masing program reformasi birokrasi 
dengan unsur dan sub unsur dalam SPIP, sedangkan program budaya kerja tidak disebutkan 
secara khusus dalam Permenpan 39/2012, namun diserahkan kepada instansi pemerintah 
masing-masing untuk dilakukan pengembangan sesuai karakter dan budaya masing-masing 
organisasi. Keterkaitan antara program RB dengan unsur/sub unsur SPIP dapat dilihat pada 
tabel berikut ini :  

REFORMASI BIROKRASI SPIP 
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN UNSUR DAN SUB UNSUR SPIP 

PENATAAN DAN 
PENGUATAN 
ORGANISASI 

Peta tugas dan fungsi unit kerja 
pada K/L dan Pemda yang tepat 
fungsi dan tepat ukuran (right 
sizing) 

Lingkungan Pengendalian:  Pembentukan struktur organisasi 
yang sesuai kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan 
tanggungjawab yang tepat 

PENATAAN 
TATALAKSANA 

Sistem, proses dan prosedur kerja 
yang jelas, efektif, efisien, terukur 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance 

Aktivitas Pengendalian: pengendalian atas pengelolaan 
sistem informasi; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi 
dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat 
waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas 
sumberdaya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap 
sumber daya dan pencatatannya; dokumentasi yang baik atas 
sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian 
penting. 
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REFORMASI BIROKRASI SPIP 

PENATAAN PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

Regulasi yang tertib, tidak 
tumpang tindih dan kondusif 

  

PENATAAN SISTEM 
MANAJEMEN SDM 
APARATUR 

SDM aparatur yang berintegritas, 
netral, kompeten, capable, 
profesional, berkinerja tinggi dan 
sejahtera 

Lingkungan Pengendalian: Penegakan integritas dan nilai 
etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan 
yang kondusif; Kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
SDM 

 
PENGUATAN 
PENGAWASAN 

 
Peningkatan ketaatan, efisiensi 
dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

 
Lingkungan Pengendalian: Penegakkan integritas dan nilai 
etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang 
kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai 
kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 
yang tepat; Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; 
Peran APIP; Hubungan kerja yang baik dengan instansi 
pemerintah terkait. 
Penilaian Risiko: Identifikasi risiko, analisis risiko. 

 

 

Aktivitas Pengendalian: reviu atas kinerja instansi 
pemerintah yang bersangkutan; Pembinaan sumber daya 
manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
pengendalian fisik aset; penetapan dan reviu atas indikator 
dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas 
transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang 
akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya; 
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; 
dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern 
serta transaksi dan kejadian penting. 

 

Informasi dan Komunikasi: Informasi dan komunikasi 
pengendalian.  

Pemantauan: Pemantauan Berkelanjutan; evaluasi terpisah; 
tindak lanjut atas rekomendasi.  

 
PENGUATAN 
AKUNTABILITAS 
KINERJA 

 
Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi 

 
Lingkungan Pengendalian: Kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan SDM; Peran APIP; Hubungan kerja yang baik 
dengan instansi pemerintah terkait. 
Penilaian Risiko: Identifikasi risiko, analisis risiko (setiap 
kegiatan) 
Aktivitas Pengendalian: reviu atas kinerja instansi 
pemerintah yang bersangkutan; Pembinaan sumber daya 
manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 

PENINGKATAN 
KUALITAS PELAYANAN 
PUBLIK 

Peningkatan kualitas pelayanan 
publik (lebih 
cepat, lebih murah, lebih aman, 
dan lebih mudah 
dijangkau), sesuai kebutuhan dan 
harapan masyarakat 

Penilaian Risiko: Identifikasi risiko, analisis risiko (setiap 
kegiatan) 
Aktivitas Pengendalian: reviu atas kinerja instansi 
pemerintah yang bersangkutan; Pembinaan sumber daya 
manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 

POLA PIKIR DAN 
BUDAYA KERJA 

Birokrasi dengan integritas dan 
kinerja tinggi 

Lingkungan Pengendalian: Penegakkan integritas dan nilai 
etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan 
yang kondusif 

Dari tabel tersebut terlihat adanya keterkaitan antara program RB dengan unsur dan sub unsur dalam 
SPIP. Hampir seluruh program dalam RB bersinggungan dengan beberapa unsur dalam SPIP. 
Keterkaitan tersebut bukanlah berarti salah satu saja dikerjakan akan menyelesaikan keduanya, namun 
justru menunjukkan bahwa keduanya saling membutuhkan untuk bersinergi. Sinergitas yang dimaksud 
disini adalah suatu bentuk koordinasi pelaksanaan kegiatan antara pelaksanaan RB dengan 
penyelenggaraan SPIP agar tidak tumpang tindih terlebih lagi jika keduanya dibangun dengan 
menggunakan satuan tugas yang berbeda.  
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Dapat disimpulkan bahwa Reformasi 
Birokrasi mempunyai tujuan besar yang 
hendak dicapai sebagai suatu perubahan 
besar dalam paradigma dan tatakelola 
pemerintahan, suatu pekerjaan besar 
dan cukup berat karena membutuhkan 
suatu proses perubahan. Dalam proses 
perubahan tersebut sangat diperlukan 
s u a t u  p e n g e n d a l i a n  u n t u k 
mengendalikan pengelolaan kegiatan 
agar menjadi lebih efektif, efisien dan 
akuntabel yaitu dengan SPIP. Dan sekali 
lagi budaya kerja yang dikembangkan 
sejatinya sangat diperlukan untuk 
mendukung penanaman pola pikir dan 
p e r i l a k u  u n t u k  m e n d u k u n g 
penyelenggaraan kegiatan reformasi 
birokrasi dan SPIP. Dalam Grand disain 
RB secara eksplisit menyebutkan bahwa 
perubahan pola pikir dan budaya adalah 

salah satu area yang harus ditangani 
oleh organisasi dalam melakukan 
reformasi, begitu juga dalam SPIP, soft 
factor merupakan unggulan utama 
penerapan SPIP artinya membangun 
manusia yang berintegritas dan 
profesional menjadi titik berat dalam 
penyelenggaraan SPIP. Soft factor dalam 
m e m b a n g u n  k a r a k t e r  d a n 
profesionalitas itu adalah budaya kerja.  
Keterkaitan ketiganya bukan suatu logic 
model berupa input, proses dan output, 
bukan masalah superioritas dan 
inferioritas, bukan pula mana yang lebih 
penting dan mana yang lebih tidak 
penting, dan juga bukan lah sebuah pola 
sub st i t us i  y an g  s at u dap at 
menggantikan lainnya, namun sebuah 
hubungan komplementer yaitu satu 
melengkapi yang lain. Tidak dapat 
d i p i s a h k a n ,  d a n  s e h a r u s n y a 
diselenggarakan dalam waktu yang 
bersamaan secara bersinergi agar 
menghasi lkan kekuatan dalam 
mengelola perubahan paradigma dan 
tatakelola menuju good governance. 
(RZL)  

Sinergitas Pengembangan Reformasi Birokrasi, SPIP, Budaya Kerja 
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Ratna Wijihastuti 
PFA Bidang Akuntan Negara 

SATU KATA YANG TERPENTING, ADALAH CHANGE! 
DUA KATA YANG TERINDAH ... TERIMA KASIH... 
TIGA KATA YANG MENGHIMPIT DI HATI,.. NEGRIKU SULIT BERUBAH... 
EMPAT KATA YANG MEMBUNUH, NEGRIKU TIDAK BISA BERUBAH 
LIMA KATA YANG MEMANGGIL, NEGRIKU BUTUH AKU BERUBAH 
BANYAK KATA YANG PERLU DIWASPADAI,.. MEREKA YANG BERUBAH-UBAH TERUS DAN YANG TAK MAU 
BERUBAH SAMA SEKALI...  (RHENALD KASALI, 2007)  

Kalimat yang dicuplik dari pakar manajemen Rhenald Kasali diatas, menyadarkan kita semua bahwa jika bangsa 
ini ingin terdepan, maju dan mandiri maka diperlukan kemauan untuk melakukan perubahan. Demikian pula 
dengan organisasi maupun individu. Suatu organisasi selalu membutuhkan “penyegaran”, membutuhkan 
perubahan, karena sebenarnya yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri, berarti perubahan 
adalah sesuatu yang pasti.  Ketika lingkungan berubah, tuntutan stakeholders juga bergeser, maka mau tak mau 
untuk bisa tetap eksis, sebuah organisasi memerlukan “perubahan” guna mengakomodir kebutuhan dan 
keinginan stakeholders. Perubahan tersebut tentunya bukanlah sesuatu yang terus menerus berubah tanpa 
memiliki maksud dan tujuan, namun perubahan yang dikelola agar organisasi konsisten bisa tetap berada dalam 
performa/kinerja terbaiknya. 
Sebagai sebuah organisasi yang mengedepankan knowledge sebagai aset utama, BPKP DIY menyadari benar 
pentingnya implementasi manajemen perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design Reformasi 
Birokrasi di Indonesia. Dalam mengimplementasikan manajemen perubahan, BPKP DIY memaknai nya dalam arti 
luas sebagai suatu proses pengelolaan perubahan paradigma dan tata kelola pada seluruh area dan proses bisnis 
untuk organisasi yang lebih baik.  
Pergerseran peran dan fungsi BPKP semenjak bergulirnya reformasi politik sebagai respon atas perubahan 
lingkungan,  serta tuntutan era otonomi daerah yang menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  
untuk memiliki peran yang lebih serta tuntutan akan kinerja yang tinggi di lingkungan BPKP seiring bergulirnya 
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reformasi birokrasi, BPKP DIY menyadari semakin perlu untuk mengelola perubahan dengan 
lebih baik melalui implementasi manajemen perubahan.  
Implementasi Manajemen Perubahan di Perwakilan BPKP DIY sesugguhnya sudah diawali 
semenjak ditetapkannya keputusan MenPan Nomor 25 tahun 2002,  dengan pengembangan 
dan  penerapan Budaya Kerja (BUKA) dilingkungan BPKP,  kemudian pengembangan serta 
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP 60 Tahun 2008, 
dan terakhir  penerapan Reformasi Birokrasi (RB) yang dicanangkan dengan peraturan Presiden 
nomor 81 tahun 2010. Dengan ditetapkannya Grand Design Reformasi Birokrasi,   BPKP DIY 
berusaha  menerapkan dan mengimplementasikan RB melalui pengembangan Manajemen 
Perubahan dengan menggunakan pola pikir sinergitas antara tiga komponen tersebut diatas 
yaitu sinergitas RB, SPIP dan Buka.   
Konsep awal sinergitas RB, SPIP dan Buka yang selanjutnya disebut pengembangan manajemen 
perubahan di Perwakilan BPKP DIY, ditandai dengan diterbitkannya rerangka/framework 
manajemen perubahan Perwakilan BPKP DIY, yang ditetapkan dengan SK Kepala Perwakilan 
Nomor : KEP- 1005/PW12/1/2012 tanggal 16 Maret 2012. 
Pengembangan manajemen perubahan mengikuti tahapan sebagai berikut: 
 Tahap membangun awareness. Pada tahap ini Perwakilan BPKP DIY berupaya untuk 

membangun kepedulian seluruh komponen organisasi, akan pentingnya manajemen 
perubahan melalui tahapan inisiasi antara lain berupa kegiatan sosialisasi dan pemberian 
pemahaman serta pemetaan awal penerapan pengendalian serta penilaian risiko organisasi. 

 Tahap development and implementation,  tahapan ini terbagi dalam dua sub tahapan yaitu 
tahapan pengembangan awal dan tahapan pengembangan berkelanjutan. Pada tahapan 
awal dilakukan penyiapan infrastruktur manajemen perubahan, perancangan sistem 
pengendalian, serta internalisasi proses perubahan dan pengembangan kapasitas, serta 
evaluasi efektivitas SPIP.  Sedangkan tahap pengembangan lanjutan, meliputi tahapan 
pemantapan proses manajemen perubahan, impelmentasi SPIP secara utuh, penyesuaian 
dengan perubahan lingkungan dan pengembangan kualitas layanan secara berkelanjutan. 

 Tahap Settle. Merupakan tahapan yang diinginkan dan dituju,  sebagai high performance 
organization melalui kualitas pelayanan prima serta pemantapan manajemen perubahan 
secara berkelanjutan.  
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Sebagai implementasi awal dari framework 
manajemen perubahan diatas, implementasi 
Pengembangan Manajemen perubahan di BPKP DIY 
diawali dengan dilakukannya survey kepuasan mitra 
kerja, survei kepuasan pegawai serta identifikasi 
kebutuhan mitra kerja guna merumuskan dengan 
lebih jelas  kondisi faktor-faktor  internal maupun 
eksternal serta arah manajemen perubahan yang 
diinginkan oleh segenap insan Perwakilan BPKP DIY. 
Dengan mendasarkan pada Visi BPKP yaitu auditor 
presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya,  
serta  mewujudkan Visi Kepala Perwakilan BPKP DIY 
yang menginginkan BPKP DIY menjadi barometer tata 
kelola organisasi yang baik bagi instansi pemerintah, 
maka dirumuskan road map manajemen perubahan 
Perwakilan BPKP DIY. Road map dirumuskan sebagai 
penjelasan dan penegasan atas framework yang ada 
sebelumnya dengan capaian tiap tahap (milestone) 
yang diinginkan sebagai berikut: 

Road map manajemen perubahan Perwakilan BPKP 
DIY, diawali dengan melakukan initialisasi manajemen 
perubahan ke seluruh elemen organisasi. Tahapan ini 
bertujuan untuk membangun awareness kepada 
seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY melalui 
kegiatan sosialisasi guna mengenalkan dan 
memantapkan pemahaman konsep Manajemen 
Perubahan di BPKP DIY. Initialisasi juga dilakukan 
melalui kampanye manajemen perubahan 
menggunakan slogan dan simbol manajemen 

perubahan melalui media komunikasi internal yang 
ada baik buletin, majalah, website dll guna 
membudayakan dan menginternalisasikan konsep 
Manajemen Perubahan dalam benak seluruh pegawai. 
Dalam Kurun waktu sampai dengan Tahun  2015, 
merupakan tahapan persiapan dan penguatan 
Manajemen Perubahan.  Program yang dilaksanakan 
terutama pada  kurun waktu 3 tahun awal  difokuskan 
guna mendukung pencapaian milestnone pertama 
tujuan manajemen perubahan, yaitu mewujudkan 
Learning Organization pada tahun 2015. Mencapai 
learning organization berarti BPKP DIY menjadi 
organisasi yang kompetitif berbasis pengetahuan, 
memiliki komitmen tinggi dalam pembelajaran serta 
responsif terhadap kebutuhan stakeholders.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program yang dilaksanakan dalam  tahun tahun awal 
persiapan yang difokuskan guna mencapai Learning 
organization tersebut meliputi persiapan dan 
penataan infrastruktur Manajemen Perubahan yang 
lebih memadai, diikuti dengan Perancangan 
Pengendalian sesuai kebutuhan Pengembangan SPIP, 
serta internalisasi proses perubahan  yang  dilakukan 
melalui  strategi komunikasi yang tepat. Diharapkan 
hal tersebut  mampu mewujudkan  peningkatan 
komitmen serta memotivasi jajaran pimpinan maupun 
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pegawai untuk mau terus belajar, sehingga diharapkan 
terjadi pemerataan kompetensi seluruh pegawai. 
Pemerataan kompetensi sangat diperlukan agar 
regenerasi SDM di Perwakilan BPKP DIY berjalan dengan 
baik, tidak selalu bergantung pada individu tertentu.   
Adapun Ciri Perwakilan BPKP DIY sebagai  Learning 
Organization diterjemahkan sebagai berikut: 
Kepemimpinan : Pemimpin merupakan motivator kerja 
sekaligus merupakan inovator perubahan serta 
fasilitator dalam proses pembelajaran. Tone at the Top 
sangat mempengaruhi bergeraknya roda manajemen 
perubahan. 
Strategi : rencana dan anggaran tahunan disusun agar 
mampu  mendukung action plan manajemen perubahan 
Kemitraan dan sumber daya: infrastruktur (layanan 
pendukung & teknologi) berjalan dengan baik, responsif 
terhadap mitra kerja serta aktif dengan pihak lain dalam 
pengembangan  pengetahuan 
SDM : pegawai BPKP DIY merupakan SDM yang 
motivated, adaptable dan berintegritas. 
Proses : Pelayanan internal yang  efektif, SOP berbasis 
Risiko dilaksanakan dengan baik, dan kegiatan 
pengendalian berjalan dengan efektif.   
 
Milestone berikutnya dalam road map Manajemen 
perubahan Perwakilan BPKP DIY adalah  mencapai High 
Performace Organization pada tahun 2020. BPKP DIY 
diharapkan Tahun 2020 menjadi organisasi yang 
berkinerja unggul, mempunyai hasil berkesinambungan, 
serta interaktif dengan kebutuhan stakeholders. High 
Performance Organization dicirikan sebagai berkut: 
Kepemimpinan : pemimpin yang dipercaya, mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, memiliki 
self confident yang tinggi, serta mengelola manajemen 
secara terbuka dengan mengutamakan dialog.  
Strategi : Strategi yang diterapkan berlandaskan kinerja 
(performance driven) dan Continous learning. 
Kemitraan & Sumber daya : infrastruktur pendukung 
berjalan inovatif dan stabil, serta mampu menjalin 

hubungan yang interaktif dan berjangka 
panjang dengan mitra kerja serta stakeholders. 
SDM : SDM yang dimiliki BPKP DIY merupakan 
tim yang solid, berorientasi pada hasil, memiliki 
integritas tinggi serta memiliki kemauan dan 
komitmen  continous learning. 
Proses : lebih efisiean didasarkan pada inovasi 
atas kompetensi inti, inovasi layanan serta 
integrasi dan penyederhanaan proses. 
 
Selanjutnya tonggak pencapaian tertinggi ingin 
diraih pada Tahun 2025 dimana Perwakilan 
BPKP DIY ingin mencapai tujuan sebagai 
organization as a change agent. BPKP DIY 
diharapkan mampu menjadi agen perubahan, 
yang mampu mempengaruhi perubahan 
lingkungan, utamanya lingkungan instansi 
pemerintah ke arah yang lebih baik serta 

menjadi role model bagi instansi pemerintah yang lain, 
terpercaya dan dibutuhkan oleh stakeholders dalam 
pengelolaan manajemen pemerintahan. Adapun ciri 
sebagai organization as a change agent adalah sebagai 
berikut: 
Kepemimpinan : Pemimpin diharapkan memiliki 
kompetensi tinggi dan Visioner, mampu menjadi 
Inovator sekaligus mediator, memiliki integritas tinggi  
dan mampu menjadi role model pemimpin bagi instansi 
lain. 
Strategi : strategi yang diterapkan selalu bersifat 
outcome oriented dan continous improvement, selalu 
dikembangkan menyesuaikan kebutuhan stakeholders 
dan lingkungan. 
Kemitraan & Sumber daya : sumber daya pendukung 
yang lebih unggul (role model instansi lain) serta 
terpercaya oleh stakeholders 
SDM : memiliki kompetensi tinggi dan merata, inovatif, 
integritas tinggi, adaptasi terhadap perubahan 
lingkungan dan keinginan stakeholders tinggi serta 
mampu menjadi role model bagi instansi lain. 
Proses:  memiliki proses yang terintegrasi, inovatif, high 
tech, serta sepenuhnya menerapkan Total Quality 
Management (TQM).  
 
Tujuan pencapaian manajemen perubahan yaitu menjadi 
organisasi yang berkinerja unggul dan mampu menjadi 
change agent di lingkungan instansi pemerintah yang 
telah dicanangkan dan dimulai implementasi nya ini, 
tidak akan dapat tercapai tanpa keteladanan dari 
pimpinan / tone at the top serta dilakukan dengan 
menggunakan strategi penerapan melalui komunikasi 
yang efektif, terbuka serta fokus pada individu.  Terakhir 
kesadaran dan komitmen dari  seluruh anggota 
organisasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi agar 
visi menjadikan BPKP DIY sebagai barometer tata kelola 
organisasi yang baik bagi instansi pemerintah mampu 
diwujudkan.  
Salam Dahsyat!! Salam Istimewa!! (Rawie) 
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Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi  
Wawancara Eksklusif 

DALAM MELAKUKAN PROSES TRANSFORMASI DIPERLUKAN PENINGKATAN ATAU PERUBAHAN PARADIGMA , 
PEMIKIRAN DI LUAR KOTAK, SERTA PENGELOLAAN YANG TIDAK SEPERTI KEBIASAAN LAMA. HAL ITU DAPAT 
DIARTIKAN SEBAGAI INOVASI, BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI DALAM 
PROSES PERUBAHAN. REDAKSI PARIS REVIEW (PR) BERKESEMPATAN MEMBAHASNYA DENGAN KEPALA 
BAPPEDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  YANG JUGA MENJABAT SEBAGAI KETUA PBSI DIY, BP TAVIP AGUS 
RAYANTO (TAR) BERIKUT INI : 

INOVASI DALAM 
PERUBAHAN 
PADA PEMERINTAH DAERAH Kepala Bappeda DI.Yogyakarta 

PR :  Berbicara mengenai Reformasi Birokrasi,  saat ini tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan 
birokrasi sangat tinggi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai upaya yang telah dilakukan 
pemerintah?  

TAR : Perubahan birokrasi dalam konteks nasional berbeda dengan konteks di DIY. Hal ini terkait dengan 
perbedaan sistem pemerintahan yang berlaku di DIY. 
Dalam konteks nasional, dengan sistem ketatanegaraan seperti ini saya berpendapat akan sulit untuk 
melaksanakan Reformasi Birokrasi. Ini disebabkan karena pola hubungan antara eksekutif, legislatif dan 
yudikatif dalam praktek-praktek pemerintahan yang baik masih bersifat  semu dan cenderung 
kontraktual. Istilahnya “saya beri ini, anda bisa memberi apa ke saya”.  Saya contohkan pola 
penganggaran , ketika eksekutif  mau rigid tapi dari pihak legislatif mempunyai kepentingan terhadap 
konstituen, sehingga menjadi sulit mencari titik temu. 
Dalam hal pemilihan kepala daerah misalnya,  jabatan kepala daerahnya kan 5 tahunan. Sementara 
untuk naik (menjadi kepala daerah) saja perlu modal. Bisa breakeven-nya kapan. Itu makanya sering 
terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya karena semua yang strategis diambil oleh 
kepala daerah sedangkan wakilnya hanya mendapat hal-hal yang bersifat seremonial. Dari konstelasi 
makro yang seperti itu kalau ada komitmen reformasi hanya lebih kepada retorika. Yang kedua karena 
warna kepala daerah dan parpol tidak selalu sama sehingga mencari dukungan politik untuk 
pemerintahan bukan hal yang gampang. 
Atas konteks itulah saya berpikir untuk dapat melakukan reformasi pada tataran makro atau nasional, 
harus ada penataan kembali sistem pemerintahan daerah. Misalnya saja dalam konsep revisi UU Nomor 
32  tahun 2004, yang diantaranya akan mengatur jabatan wakil kepala daerah sebagai pejabat karier. 
Padahal filosofi jabatan karier dan politis itu kan beda. Jabatan politis,  bisa saja berawal  dari seorang 
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pengusaha, langsung bisa menjabat, sementara berbicara tentang jabatan karier 
kita berbicara tentang kepangkatan dan penjenjangan. Jabatan karier akan 
berlanjut selama yang bersangkutan tidak pensiun atau terkena masalah, 
sedangkan jabatan politik berumur lima tahunan. Sehingga saya berpandangan 
agar tidak terjadi konflik bagaimana kalau disyaratkan kalau pasangan kepala 
daerah dan wakilnya harus dari satu partai. 
Selanjutnya  dalam pola hubungan hierarki, hubungan antara pusat dan daerah 
yang terhubung hanya di tingkat gubernur. Istilahnya integrated perfectoral 
system atau menggabungkan dua sistem pada satu jabatan yaitu sebagai kepala 
daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan 
hubungan daerah otonom dengan kabupaten hanya bersifat fungsional bukan 
bersifat  tingkatan daerah seperti dulu dimana Perda Tk II tidak boleh 
bertentangan dengan Perda Tk I , semua pertanggungjawaban harus lewat 
gubernur. Yang ada sekarang adalah pembagian urusan. Itu semua akan 
menimbulkan problem dalam sistem presidensial. Karena dari partai yang 
berbeda, bisa terjadi Bupati memimpin demo untuk menentang kebijakan pusat 
misalnya demi meraih popularitas di wilayahnya. Menurut saya seharusnya Bupati/
Walikota juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau di 
level makro seperti itu, maka di level-level teknis juga akan sulit.  

PR : Bagaimana dengan upaya yang dilakukan Pemerintah DIY sendiri, apakah 
Keistimewaan DIY, memberikan keleluasaan tersendiri?  

TAR : Benar, meskipun kita berada dalam sistem nasional, kita masih bisa menggunakan 
peluang-peluang yang bersifat reformatif. Tidak menentang aturan tapi kita masih 
bisa berkreasi. Misalnya yang pertama tentang Musrenbang yang selama ini hanya  
dianggap seremonial atau shopping list, sekedar daftar keinginan, anggaran 
terbatas, dicoret, sudah. Hanya mencari legitimasi bahwa sudah di-share-kan ke 
publik.  
Kami sudah dua tahun ini melaksanakan satu bulan Musrenbang, yang kami sebut 
Trilateral Desk,  jadi dalam Musrendang tersebut  kami menyandingkan per sektor. 
Kami contohkan pembahasan sektor pertanian, harus ditegaskan dan dipetakan, 
yang akan  dimintakan ke APBN yang mana, yang akan  dibiayai APBD provinsi 
yang mana dan  yang dimintakan ke kabupaten apa. Kenapa kami membuat 
seperti itu, karena di pusat masih menggunakan cara lama.  
Saya contohkan, misalnya pembahasan mengenai dana dekon kesehatan, 
koordinasi yang dilakukan langsung dengan Dinas Kesehatan bukan gubernurnya. 
Semestinya karena bersifat strategis seharusnya gubernur yang diundang, 
meskipun barangkali nanti akan di delegasikan kepada kepala dinas tidak masalah. 
Implikasinya kalau yang diundang dinas, mereka dinas hanya mengusulkan 
kegiatan sesuai yang mereka inginkan, bukan dalam konteks perencanaan apa 
yang digagas oleh gubernur. Seringnya mindset di level pelaksana adalah  
bagaimana mendapat anggaran sebesar-besarnya, tapi anggaran itu tidak sulit 
dilaksanakan. Tidak bicara capaian sasaran, kinerja, sharing complementer dan 
seterusnya. Pertemuan yang kami namai Trilateral Desk selama satu bulan supaya 
nanti kalau Kepala Dinasnya ke dipanggil  Jakarta apa yang diusulkan adalah apa 
yang terdapat di dalam perencanaan penganggaran sesuai dengan perencanaan 
strategis yang dimiliki Gubernur.   
Contoh Implementasi yang lain, adalah mengenai reward and punsihment yang 
diterapkan di Pemda DIY ini, Kebetulan kita sudah dua tahun ini WTP. Kita 
berasumsi mempertahankan WTP itu lebih sulit dibanding meraihnya. Pada waktu 
berdiskusi dengan gubernur saya pernah mengusulkan agar pemberian insentif 
dikaitkan dengan reward and punishment . Yang kinerjanya bagus dapat insentif, 
yang tidak ya tidak. Jika saya sebagai kepala instansi  kinerjanya rendah, bisa saja 
insentif saya kalah dari staf saya.  
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Jadi program reward and punishment ini tidak terkait dengan struktural, fungsional atau 
kelas jabatan lainnya, tetapi lebih kepada kinerja dan kontribusi yang dihasilkan. Bapak 
Gubernur menerima usulan ini, dan Tahun 2013 insentif yang dianggarkan besarnya 60 
milyar sedang tahun 2014 naik menjadi 80 milyar.  
Ide dasarnya adalah kita membagi kinerja organisasi menjadi kinerja individu. Misalnya 
Bappeda pada triwulan I kinerjanya hanya 90%. Yang 10% ternyata pencatatan assetnya 
tidak bagus. Dengan demikian insentif yang diterima juga hanya 90% dari yang 
seharusnya. Lalu cara membaginya ke bawah selain berdasarkan hal baku semacam 
kedisiplinan dan sebagainya, juga dengan cara lain. Karena yang bermasalah assetnya, 
maka saya sebagai kepala dipotong 10%. Di bawah kepala yang bertanggung jawab atas 
asset adalah sekretaris, dipotong 10%. Di bawah sekretaris ada kasubbag umum, 
dipotong juga 10%. Demikian seterusnya. Karena ada pemotongan berarti kan ada 
kelebihan anggaran. Kelebihan itu dibagikan ke SKPD dengan prestasi kerja tinggi. SKPD 
tersebut kemudian membagi kepada individu-individu yang berkinerja paling tinggi. 
Meskipun nominalnya tidak terlalu besar, dalam kurun waktu empat bulan pembedaan 

ini telah berpengaruh secara psikologis karena rekapitulasinya 
kita umumkan dan bisa dibaca oleh semua orang. SKPD juga 
menjad termotivasi. Yang Sebelumnya hanya  berlomba-lomba 
meraih anggaran APBN, kini lebih mengukur kapasitasnya. 
Penghargaan ini juga tidak semata-mata berupa uang. Saat ada 
pertemuan, tempat duduk SKPD dibedakan berdasarkan capaian 
kinerjanya. Bahkan kalau tahun ini gubernur memberikan 
penghargaan hanya kepada SKPD yang berprestasi, ke depan 

gubernur juga akan memberikan ‘penghargaan’ kepada SKPD yang kinerjanya terendah.   
PR : Terkait dengan stigma masyarakat bahwa reformasi birokrasi selalu dan hanya melulu  

terkait dengan remunerasi, kenaikan penghasilan menjadi yang utama. Bagaimana 
menurut Bapak mengenai hal ini ? 
TAR : Kalau remunerasinya saya sepakat, namun menurut saya implementasinya kurang 
tepat. Basic-nya cenderung masih eselonisasi, bukan berdasarkan fakta kinerja. Saya 
rasa orang di daerah belum siap membuat aturan untuk diri sendiri, masih berfikir. Saya 
setuju remunerasi tapi tidak semata-mata bicara uang. Ada orang yang punya 
pendapatan sampingan dengan mengorbankan kedisiplinannya di kantor. Remunerasi 
belum tentu bisa memberikan uang sebanyak hasil usaha sampingan dia. Nggak bakalan 
mempan. Jadi esensinya saya setuju, tapi saya melihat impelementasinya masih 
setengah hati. Sudah dirancang sedemikian rupa pun, aturan kadang masih diabaikan. 
Kalau saya tanya kenapa di birokrasi seperti itu, jawabannya adalah karena kedudukan 
pegawai negeri yang sangat kuat. Untuk memecat PNS kan sulit. Itu yang kadang 
‘memotivasi’ PNS untuk membandel. Kalau di swasta kan beda. Peringatan tiga kali 
sudah membuat orang takut kehilangan pekerjaan. 

PR : Bagaimana dengan pelaksanaan di Instansi Bapak sendiri, mengenai reformasi 
aparatur di lingkungan kantor Bappeda DIY?  

TAR: Sebagai Kepala  Bappeda saya berusaha untuk mengubah imej yang selama ini terlanjut 
melekat, bahwa Bappeda job-nya bukan sebagai perencana tetapi hanya sebagai 
‘tukang pengepul’ anggaran. Istilahnya hanya dikumpulkan, dilihat ‘kuenya’ cukup atau 
tidak, dipotongi, dibagi, sudah. Padahal hakekatnya bukan seperti itu. Dengan 
menggunakan celah regulasi yang ada, saya memulai dengan menerapkan sistem 
insentif disinsentif internal di Bappeda. Selama ini core kita perencanaan, tapi pada 
kenyataannya kita tidak pernah punya waktu melaksanakan perencanaan. Undangan 
kementerian kan berbeda-beda. Hari ini ke Batam, besok ke Bali, besoknya ke Kaltim. 
Belum lagi memenuhi undangan sebagai narasumber di  SKPD.  
Honor masih menggunakan sistem ‘bagito’ (bagi roto, dibagi rata – red). SK-nya 60 
orang tetapi nyatanya yang bekerja hanya 5 orang. Pokoknya yang penting pemerataan, 
sehingga semua dapat. Saya mulai mengubah itu, meskipun berarti saya harus merubah 
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payung hukumnya. Tadinya perhitungan 
honor itu man-month atau bulanan. Kerja 
nggak kerja sebulan dapat segitu. Saya 
rubah menjadi man-based. Kalau seseorang 
kerja, ada hasilnya, ya dapat rupiah. Tapi 
dengan faktor pengali yang lebih besar. 
 Misalnya menyusun Laporan Pertanggung-
jawaban Gubernur  yang sisi politiknya 
penting, honornya rata-rata 350 ribu rupiah 
per orang karena harus dibagi banyak orang. 
Saya kemudian berpikir kenapa untuk 
memberikan tanggung jawab kepada orang 
yang memang melakukan pekerjaan 
sepenting itu, tetapi  tidak mendapat hasil 
yang pantas. Makanya kemudian saya ubah, 
orang yang terlibat lebih sedikit, tetapi  
memang benar benar orang yang mau dan 
mampu untuk bekerja, sehingga honor yang 
didapatkan lebih besar sesuai dengan 
tanggung-jawab dan hasil kerjanya. Dengan 
demikian, saya juga berharap orang  
(pegawai-red) tidak ‘ngamen’ lagi. Pergi 
sana-sini untuk mencari selisih rupiah. 
Dengan man-based orang mulai berfikir, saya 
lebih baik mengerjakan perencanaan di 
kantor dapat uang yang memadai daripada 
pergi ke mana-mana. Meski saya akui 

pertanggungjawabannya lebih ribet karena 
harus ada lampiran hasil. 
 
Selain itu saat saya masuk pertama ke 
Bappeda, di bidang-bidang banyak terdapat 
hasil-hasil kajian untuk membantu 
perencanaan. Kajiannya bagus-bagus. Tetapi 
saat terjadi bargaining dengan instansi, 
bargaining position Bappeda itu lemah. Saya 
tidak menyalahkan orangnya, tetapi saya 
melihat sistemnya. Misalnya, ada mantan 
kabid di Bappeda  yang promosi menjadi 
kepala Dinas. Pada saat pembahasan 
anggaran, bagaimana mungkin mantan 
stafnya di Bappeda dahulu, beradu 
argumentasi dengan Kepala Dinas. Saya 
bayangkan secara psikologis maupun 
konteks pasti ada kendala. Maka dari itu 
kerangka regulasinya saya rubah lagi. Tiap 
bidang saya minta  didampingi oleh  expert 
yang berasal dari kalangan akademisi. 
Kepentingannya adalah agar tidak gampang 
dikendalikan oleh  SKPD dan bisa 
mengarahkan secara top down. Tidak semua 
usulan SKPD kita terima kalau ada uangnya, 
kalau tidak (ada uangnya) ya tidak. Dengan 
adanya academic paper dari para expert tadi, 
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saya bermaksud  untuk menjembatani 
Permendagri 13. Di sana kan topping list 
program kegiatannya sudah bagus-bagus. 
Tapi ketika jadi RKA dan DPA judulnya 
memang masih bagus tapi isinya cuma FGD, 
sosialisasi bagi buku lalu bubar. Tidak sampai 
memikirkan bagaimana capaian kinerja. 
Makanya saya juga berharap  para ahli itu 
tidak sekedar berbicara teoritis tapi mampu 
melihat bottleneck antara teori dengan 
praktiknya karena ada program yang secara 
teori bagus tapi tidak aplikatif atau 
sebaliknya. Saya berharap mereka bisa 
mempertemukan konteks akademisi dengan 
konteks birokrasi. 
Hal lain yang saya lihat di Bappeda adalah 
saat uang (anggaran) kita terbatas, sekitar 
2,3 triliun sementara usulan SKPD sampai 4 
triliun, maka bidang-bidang saya (di 
Bappeda) itu mati-matian membela instansi 
masing-masing. Kalau saya lihat korelasi 
ternyata ada give and take. Dampaknya 
pernah dulu Bappeda kesulitan saat ditanya 
berapa jumlah anggaran kemiskinan DIY. 
Bappeda bingung karena harus menjumlah 
per instansi. Atau ada pertanyaan kenapa 
kegiatan seperti ini bisa close jadi kegiatan. 
Faktanya itu sudah menjadi dokumen legal, 
APBD. Kita kan hanya bisa mengelus dada. 
Makanya di sini saya mengembangkan 
sistem yang dinamakan Jogja Plan yang 
berbasis software. Teorinya sederhana. Saya 
memulai dari aspek bahwa selama ini 
pembangunan affirmative action-nya nggak 
jalan. Contohnya kalau dari aspek prestasi 
pembangunan Gunungkidul dan Kulon 
Progo kan tertinggal dibanding kabupaten 
lain atau kota. Tapi ternyata distribusi APBD 
ke Gunungkidul dan Kulon Progo kalah 
dibanding Sleman atau Bantul. Artinya kita 
dari sisi itu tidak ada keberpihakan. Contoh 
kedua dari aspek pusat membagi 
pembangunan menjadi empat track : pro 
poor, pro growth, pro job dan pro 
environtment. Dengan Jogja Plan ini kami 
ingin mengajak dewan itu dalam bahasa 
pembahasan anggaran itu memahami zero 
sum game. Artinya kalau ada anggaran suatu 
sektor dinaikkan pasti akan mengurangi 
anggaran sektor yang lain. Padahal kalau 
pembahasan di dewan itu kan pinginnya 
(anggaran) semua naik. Seperti biaya 
pendidikan harus naik , harus digratiskan. 
Biaya kesehatan juga penting dst,  tetapi 

kenyataanannya uang kita terbatas.  
Dengan Jogja Plan saya mengajak dewan 
membahas lebih ke politik anggaran bukan 
ke teknis administrasi anggaran. Maksudnya 
kita membahas komitmen ke sektor 
pendidikan. Sektor mana yang bisa 
dikurangi. Lalu programnya relevan atau 
tidak. Dengan Jogja Plan akan gampang 
melihat itu dan menggeser-geser indikasi 
pagu anggaran sampai sektor-sektor dan 
rumpun-rumpunnya. Kalau sisi pro poor-nya 
yang digarap, mungkin sisi pro job-nya 
dikurangi. Dari sini juga akan mudah melihat 

ketidaksesuaian termasuk tata ruang antara 
provinsi dan kabupaten kalau saya overlay 
itu kan ada yang tidak cocok. Dari masalah-
masalah itulah yang mengilhami saya 
membuat software ini. 

 
PR : Upaya apa saja yang dilakukan Pemda DIY 

dalam mengintegrasikan kultur dan 
kearifan lokal dalam perencanaan, 
terutama dalam merubah sistem birokrasi?  

TAR : Kalau saya melihat, misalnya mengenai 
budaya kerja, kalau hanya  kemudian 
sekedar surat edaran, untuk birokrasi 
sepertinya sudah kebal. Menurut saya harus 
ada sistem yang mengikat. Contohnya dulu 
ada surat edaran ke sekolah-sekolah 
tentang Pramuka. Tapi ada yang 
melaksanakan ada yang tidak. Kalau 
memang itu adalah sesuatu yang penting 
untuk rekayasa kepemudaan atau bela 
negara, buat saja itu menjadi bagian 
akreditasi sekolah. Jadi suka tidak suka 
harus dilaksanakan. Hal lain misalnya saat 
kita mengevaluasi APBD satker, biasanya 
hanya berdasar asas kepatutan. Begitu kita 
didebat, biasanya kalah. Makanya sekarang 
kita lakukan Trilateral Desk itu. Kesepakatan 
dari forum itu akan kita gunakan sebagai 
alat evaluator APBD. Kalau tidak ada 
kesepakatan, APBD tidak akan muncul. Jadi 
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ada sesuatu yang sifatnya dokumenter. Lalu ketika LKPJ, termasuk saat rapat pengendalian, 
yang hadir hanya para stafnya. Saya tidak merendahkan staf ya, selama mereka menguasai. 
Sekarang saya siasati. Saya tidak memandang yang hadir itu siapa tapi dia mewakili lembaga, 
sehingga siapapun yang hadir harus tanda tangan Berita Acara yang akan menjadi bukti 
bahwa data yang kami bisa dipertanggungjawabkan sebagai data lembaga. Jadi untuk 
merubah kultur saya cenderung memakai pendekatan sistem yang formal. Termasuk dalam 
monev. Monev kita kan via internet. Kita sering diapusi (ditipu-red). Selama ini kita hanya 
melihat laporan capaian fisik dan keuangan, tapi tidak tahu fakta di lapangan. Tahun ini saya 
mulai mengadopsi sistem UKP4, laporan disertai foto dan koordinatnya, sehingga saya bisa 
mengecek langsung. Tapi saya juga berfikir di birokrasi harus seimbang. Kita menuntut 
mereka berubah, tetapi di satu sisi kita juga harus memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya 
dalam hal kenyamanan dan fasilitas kerja. Contoh lain misalnya tingkat kelulusan Diklat BPJ 
yang rendah, cuma 24%. Bukan karena orangnya bodoh, tapi karena sengaja, tidak mau karena 
kalau lulus bakalan jadi pejabat pengadaan. Lalu itu saya masukkan Pergub sebagai bagian dari 
rekayasa SKPD. Kalau dalam satu SKPD tidak ada yang punya lisensi, maka SKPD tersebut kena 
punishment. Artinya meskipun itu sifatnya individu, tapi unsur kepemimpinan kan harus 
mempunyai fungsi memotivasi. Jadi kesimpulan saya untuk mengubah perilaku pertama kali 
harus ada unsur setengah memaksa karena kita sudah terbiasa dengan kemapanan. Nah nanti 
sedikit demi sedikit kita lepas, regulasi kita longgarkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR : Terakhir, terkait dengan penetapan Undang-Undang Keistimewaan DIY, bagaimana 
kebijakan Pemda DIY dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 
potensi DIY? 

TAR : Undang-undang Keistimewaan itu kan baru akan dilaksanakan. Tapi yang akan pun ada 
dampaknya. Anggaran keistimewaan baru dapat digunakan untuk lima hal yaitu pengisian 
jabatan, kelembagaan, tata ruang, pertanahan dan kebudayaan. Di luar itu tidak bisa. Maka 
yang kami lakukan dalam kaitannya dengan reformasi adalah dalam hal kebudayaan. 
Anggaran seni akan sampai ke desa-desa, termasuk ke seniman-seniman. Bagaimana nanti tiap 
hotel wajib menampilkan pertunjukan seni tradisional. Kalau seniman rutin tampil di hotel kan 
berarti pendapatan mereka hidup. Lalu kita juga mendisain gamelan untuk dibagikan, berarti 
industri gamelan juga hidup. Pada prinsipnya baik yang tangible maupun intangible yang 
berkaitan dengan keistimewaan sudah kita desain. 
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PR :  Seperti yang kita tahu, reformasi birokrasi menginginkan perubahan pola pikir aparatur dan tata 
kelola pemerintahan dari kondisi masa lalu menuju suatu kondisi yang lebih baik, katakanlah 
pelayanan kelas dunia, apakah reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai manajemen 
perubahan di sektor publik?  

 
AP : Kita dapat mengkaitkan dengan 2 isu, yaitu reformasi birokrasi dan manajemen perubahan. 

Sebagai gagasan reformasi birokrasi terlihat tidak masalah, namun ketika tentang pemahaman 
reformasi birokrasi kadang-kadang sering tereduksi. Misalnya, untuk di daerah-daerah sedang 
dipersiapkan untuk reformasi birokrasi, sebenarnya aspek reformasi sangat luas sekali. Kami 
pernah melakukan kajian dengan Bappenas mengenai reformasi birokrasi kedepannya.  Idealnya 
reformasi birokrasi paling tidak terdapat 3 hal yaitu : terwujud dari aparatur yang profesional, 
sosok birokrasinya yang lebih modern dan berdaya saing internasional, serta terwujudnya tata 
kelola pemerintah yang bersih. Prioritas yang bisa dilakukan sangat banyak. Jika dikaitkkan 
dengan manajemen perubahan, bagaimana reformasi dikelola dengan baik dibarengi dengan 
tertatanya pengelolaan knowledge, experience dari manajemen untuk menuju perubahan. Di 
daerah banyak terjadi perubahan akan tetapi masih kurang di sisi institusionalisasinya menjadi 
pengikat payung hukum. Sebenarnya terdapat banyak pioner (Jokowi, Sri Ningsih, Fadel ) di 
daerah akan tetapi masih diperlukan untuk mekanisme melakukan institusionalisasi, untuk 
sekarang masih sangat tergantung dengan pemimpin institusi saat itu. Rencana untuk membuat 
kebijakan maupun pembangunan kultur birokrasi sebaiknya diikuti dengan memperhatikan 
payung hukum, karena melihat sistem politik kita saat ini. Jika demikian, tidak ada jaminan 
transfer kepemimpinan itu berlanjut terus ataupun meningkat baik. 

TELAH BANYAK SEKALI PEMBAHASAN MENGENAI TEORI, METODE MAUPUN TEKNIS TERHADAP 
MANAJEMEN PERUBAHAN, NAMUN MASIH SEDIKIT YANG MEMBAHAS APLIKASINYA DI SEKTOR 
PUBLIK. REFORMASI BIROKRASI PUN TELAH HADIR SEBAGAI BAGIAN DARI TRANSFORMASI 
BIROKRASI DI SEKTOR PUBLIK. SEBERAPA EFEKTIFKAH PROGRAM PERUBAHAN PADA REFORMASI 
BIROKRASI, DAN FAKTOR APA SAJAKAH YANG MENJADI HAMBATAN MAUPUN PENENTU 
KEBERHASILAN DARI TRANSORMASI TERSEBUT, REDAKSI PARIS REVIEW (PR) MEMBAHASNYA 
DENGAN KETUA PENGELOLA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UGM, 
BP. AGUS PRAMUSINTO (AP) BERIKUT INI :  
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PR : Apakah transformasi masih belum terkelola 
dengan baik ketika masih tergantung pada 
figurnya? 

 
AP : Masih belum, change-nya sudah ada tapi 

belum terkelola belum baik. Ketika 
menggunakan penerapan model change 
management (Unfreezing,  Change, 
Refreezing), kini masih belum sampai pada  
tahap refreezing. Membentuk kultur yang 
baik, perlu role model yang baik pula. Itulah 
hal yang menunjukkan bahwa perubahan 

bukan hal yang 
mudah, karena untuk 
m e n c a p i n y a 
terkendala oleh , 
p e r t a m a ,  I l u s i 
pengetahuan, yaitu 
ketika orang sering 
m e r a s a  s u d a h 
b e r u b a h k e t i k a 
mengetahui banyak 

pengetahuan, padahal sebenarnya yang 
penting adalah untuk mempraktekkan yang 
telah diketahuinya.  Kedua, Ilusi perubahan, 
yaitu ketika orang hanya baru merasa perlu 
berubah ketika orang tersebut berada di 
masa krisis/masalah. Hal tersebut di 
kenyataannya banyak telah terjadi di 
organisasi. Sebenarnya ketika terjadi 
masalah meskipun kecil, harus segera 
diselesaikan agar tidak menjadi sulit untuk 
diatasi. Hal tersebut sama dengan yang ada 
di birokrasi, sebenarnya penting untuk 
berubah pada saat kita berada di zona 
nyaman. Pemerintah daerah di Indonesia 
sekarang sudah tidak ada pilihan, harus 
melakukan perubahan secepatnya di semua 
sektor. Birokrasi saat ini sudah fragmented, 
terkotak kotak dan tidak ada koordinasi 
dengan baik. Masing-masing instansi/
lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri 
terlebih lagi jika kemudian instansi/lembaga 
tersebut membuat aturan yang tidak 
sinkron dengan aturan lembaga lain.  

 
PR : Sudah idealkah grand design reformasi 

birokrasi MENPAN yang sudah ada untuk 
dijalankan di Indonesia? 

 
AP :   Kita berkali-kali mengkritisi grand design yang 

terdapat 8 area perubahan, sebetulnya 
mencerminakan struktur MENPAN itu 
sendiri. Struktur MENPAN seharusnya 
jangan overlap dengan lembaga lainnya. 
MENPAN sama dengan lembaga lainnya, 
ketika sebagai badan yang tidak boleh 

melakukan kajian namun masih dilakukan.  
Akan tetapi, untuk saat ini harus cepat 
bergerak baik dari sisi struktur, sistem, 
kultur (mindset), dan lainnya. Berangkat dari 
idealisasi, perubahan pola pikir masih cukup 
sulit untuk diterapkan. Masih perlu 
perombakan dalam struktur yang sudah 
ada. Reformasi mindset para petinggi pun 
harus kita rubah. Merubah mindset pangkat 
yang otoriter, yang akhirnya menjadikannya 
sebagai public server. Seharusnya para 
pejabat benar-benar bertugas untuk 
melayani, yang ada saat ini adalah bentuk 
yang hirarkis (rakyat masih dibawah). 
Perubahan harus dimulai dengan perubahan 
yang kecil, misalnya negara China 
menunjukkan orang-orang di China untuk 
senyum yang ramah (reformasi mindset) 
tidak perlu anggaran yang besar, ataupun 
undang-undang tertentu untuk adanya 
perubahan. Contohnya saat orang-orang 
yang berada negara individualis (maju) 
ketika mereka dalam lembaga birokrasi 
benar-benar membantu. Berbeda dengan 
orang-orang Indonesia yang masih belum 
bisa menerapkan, berpikir bahwa masih 
sakral akan suatu jabatan. Birokorasi 
merupakan barang yang mahal, di Indonesia 
masih perlu adanya paksaan (perubahan 
dengan struktur) sebagai rekayasa 
organisasi sehingga tidak ada pilihan lainnya 
untuk tidak dilakukan bagi mereka. 
Seharusnya struktur diimbangi dengan nilai 
yang ditanamkan di masing-masing orang 
(pola pikir) agar tercapai tujuan reformasi 
birokrasi, contohnya budaya antri. Semua 
perubahan harus dimulai dengan perubahan 
yang kecil.  

 
PR :   Struktur birokrasi yang sudah ada perlukah 

untuk dirubah ? 
 
AP : Jawaban bisa bermacam-macam, secara 

impersonal agar tidak terjadi diskriminasi. 
Model Webber jika dipahami secara benar, 
sebenarnya tidak masalah. Kalau struktur 
agak kaku (procedural) untuk sistem audit 
masih perlu proses organizational learning. 
Saat ini masih belum dipraktekkan karena 
masih ada sistem yang lainnya belum 
bekerja. Jangan sampai birokrat yang ingin 
berniat baik, menjadi terpagar untuk 
bergerak saat melakukan inovasi. Zero 
corruption = zero development. Sulit karena 
ada faktor penghambat yaitu aturan yang 
ada saat ini sangat kaku. Lalu, akuntabilitas 
jangan hanya dilihat semata-mata dari 

Jangan sampai birokrat 
yang ingin berniat baik, 
menjadi terpagar untuk 
bergerak saat melakukan 
inovasi.  
Zero corruption = 
zero development.  

“ 

“ 

Wawancara Eksklusif—Agus Pramusinto 



PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013  24 PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013 24

prosedur harus dilihat dari aspek efficiency. Reformasi birokrasi tidak akan 
dapat jalan, jika tidak dibarengi dengan reformasi politik dan hukum.  
Seharusnya reformasi birokrasi perlu dipimpin oleh presiden atau wakil 
presiden dibarengi dengan didorong oleh lembaga legislatif dan yudikatif. 
Masyarakat pun perlu turut aktif sebagai kekuatan baru menjadi massa 
kecil yang kritis. Gerakan-gerakan yang adapun harus bersama-sama 
berkerja melakukan perubahan. 

 
PR :   Kondisi saat ini, perubahan di lembaga masih tergantung pada figur atau 

kesulitan terhadap benturan struktur, yang manakah yang didahulukan 
untuk dibenahi ? 

 
AP :    Harus dengan diawali dengan pemimpin yang baik terlebih dahulu, 

pemimpin yang berani mengambil resiko. Agar di dalam organisasi mudah 
untuk bergerak lebih maju. Saat terdapat masalah seharusnya pemimpin 
bukan hanya mengandalkan aturan, tapi diperlukan adanya perubahan 
dalam organisasi tersebut. 

 
PR :  Apakah sudah ada lembaga di Indonesia yang dapat dijadikan contoh baik 

dalam manajemen perubahan bukan hanya perubahan? 
 
AP :    Yang melakukan perubahan sudah banyak, akan tetapi manajemen 

perubahan yang baik masih belum ada. Masih dibutuhkan pemimpin yang 
mampu menginstitusionalkan lembaganya, agar terjadi estafet 
kepemimpinan yang baik (tidak melenceng), sebagai blue print untuk 
pemimpin berikutnya. Di negara maju, visi untuk jangka waktu yang 
panjang, akan tetapi di Indonesia yang ada saat ini adalah visi selalu baru 
ketika ada pemimpin yang baru, bukan untuk meneruskan visi tersebut. 
Hal tersebut bukanlah manajemen perubahan. 

 
PR :   Bagaimana menurut Bapak mengenai peran BPKP, terutama terkait dengan 

manajemen perubahan di sektor publik?  
 
AP :   Reformasi yang ada di BPKP 
adalah berupa kewenangan audit 
di yang menjadi lebih sedikit, saat 
ini BPKP merupakan lembaga 
internal audit sebagai bagian dari 
organizational learning dan 
transformasi perubahan yang 
a k u n t a be l .  B P KP  y a n g 
sebelumnya memiliki indikator 
dari jumlah temuan di lapangan 
berubah menjadi berapa banyak 
yang dapat dilakukan perubahan 
dalam birokrasi. Sebenarnya 
pekerjaan tersebut lebih berat 
dibandingkan hanya mengaudit , 
merubah untuk menjadi yang 
lebih baik bagi pemerintah 
daerah. Reformasi BPKP untuk 
memahami setiap keputusan 
yang ada merupakan pekerjaan 
yang sangat luar biasa, BPKP 
menjadi lebih berperan. (RED) 
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Knowledge. Pengetahuan. Ilmu. Suatu kata 
benda tetapi tidak berwujud. Semua pasti sudah 
tahu tentang pengetahuan dalam bahasa sehari-
hari. Orang bersekolah dari TK sampai dengan S-3 
untuk mendapatkan pengetahuan secara 
akademis formal. Orang merantau, bersosialisasi 
dengan orang lain, membaca buku, surfing di 
internet, adalah salah satu bentuk mencari pen-
galaman dan atau pengetahuan. Pengetahuan 
memegang peranan kunci supaya umat manusia 
tetap survive. Supaya peradaban tetap berkem-
bang. Secara alamiah, manusia dikaruniai rasa 
ingin tahu. Kalo tidak ada “sense of curiosity”, 
mungkin ilmu tidak akan berkembang. Peradaban 
masih seperti jaman prasejarah. Fasilitas ke-
hidupan mungkin tidak akan tersedia seperti 
sekarang. 
Dalam kaitannya dengan organisasi, dalam hal ini 
institusi pemerintah,  penguasaan atas pengeta-
huan sesuai dengan core organisasi mutlak diper-
lukan. Apalagi di era reformasi birokrasi. Institusi 
pemerintah dituntut untuk berubah menuju ter-
ciptanya Good Governance Government (3G). Re-
formasi birokrasi bagi Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah dimaksudkan antara lain un-
tuk mendorong terwujudnya organisasi yang 
efektif dan efisien. Untuk mewujudkan organisasi 

seperti itu, setiap instansi pemerintah harus siap 
untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan 
yang dimilikinya, termasuk belajar dari pengala-
man-pengalaman di masa lampau. Secara umum 
hal itu diwujudkan dalam bentuk peraturan dan 
prosedur kerja dalam organisasi tersebut, serta 
rangkaian kegiatan untuk perubahan dan pen-
yempurnaannya. Kendala yang sering dihadapi 
adalah kenyataan bahwa pengetahuan dan pen-
galaman dalam organisasi tersebut sering kali 
tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan 
mungkin masih ada di dalam kepala masing-
masing individu dalam organisasi. 
Konsep dan penerapan Manajemen Pengetahuan 
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 
14 Tahun 2011. Manajemen Pengetahuan atau 
knowledge management merupakan upaya untuk 
meningkatkan kemampuan organisasi  d a l a m 
mengelola asset intelektualnya, yaitu pengeta-
huan dan pengalaman yang ada. Tujuannya tentu 
saja adalah memanfaatkan aset tersebut untuk 
mencapai kinerja organisasi yang lebih baik 
dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan 
pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruk-
tur dan sistematis dalam mengembangkan dan 
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Dalam proses transformasi, sangat dibutuhkan  adanya unsur motivasi dan kemampuan. Kedua unsur 
tersebut dapat diperoleh diantaranya dengan menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. 
Dalam tulisan ini akan dibahas apa dan bagaimana manajemen pengetahuan, dan sebagai contoh 
penerapan dalam organisasi publik, penulis ambil dari pengembangan knowledge base management 
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menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk 
membantu proses pengambilan keputusan bagi 
peningkatan kinerja organisasi. 
Aktivitas dalam manajemen pengetahuan meli-
puti upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan 
dan pengambilan kembali, penggunaan dan pen-
yebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan ter-
hadap pengetahuan  sebagai asset intelektual 
organisasi. Pengetahuan adalah pemahaman ten-
tang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas 
sebuah konteks permasalahan tertentu. 
Kategori pengetahuan dalam organisasi adalah: 
1. Pengetahuan implisit (tacit), yaitu pengeta-

huan yang masih berada dalam pikiran indi-
vidu yang memiliki pengetahuan tersebut. 
Pengetahuan implisit terdiri komponen 
kognitif dan komponen teknis. Komponen 
kognitif merupakan kerangka berpikir yang 
tidak dapat begitu saja diutarakan dalam 
sebuah representasi data yang terstruktur, 
sehingga kerap kali disebut pengetahuan 
tak terstruktur. Sementara komponen tek-
nis adalah konsep konkrit yang bisa diuta-
rakan secara eksplisit, sehingga sering kali 
disebut pengetahuan terstruktur. 

2. Pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan 
yang sudah secara eksplisit diutarakan dan 
tersedia dalam organisasi. Umumnya pen-
getahuan eksplisit bersifat terstruktur dan 
tercermin dalam berbagai rujukan pera-
turan dan standar kerja dalam organisasi. 
Pengetahuan akan dapat 
memberikan manfaat terbe-
sar bagi organisasi mana 
kala bisa disebarkan kepada 
segenap pihak yang berke-
pentingan dalam organisasi 
tersebut. 

Pada prinsipnya ada tiga proses  
dasar dalam Manajemen Pengeta-
huan, yaitu: perolehan/akuisisi 
pengetahuan, berbagi pengeta-
huan, dan pemanfaatan pengeta-
huan: 
1. Perolehan/akuisisi pengeta-

huan, yaitu proses perole-
han ataupun pengemban-
gan aset intelektual, terma-
suk pemahaman personal, 
keahlian, pengalaman dan 
relasi antardata. Dalam proses ini terjadi 
perekaman data dan penyimpanannya ke 

dalam database pengetahuan organisasi 
atau knowledge repository. 

2. Berbagi pengetahuan, yaitu proses menye-
barkan dan membuat pengetahuan 
tersedia untuk berbagai kalangan yang 
membutuhkan di dalam organisasi peng-
gunanya. Proses berbagi dapat terbentuk 
melalui proses sosial pada kultur organisasi 
yang menghargai aktivitas berbagi penge-
tahuan. Proses tersebut dapat berlangsung 
secara tradisional melalui diskusi maupun 
melalui media modern dengan berbasiskan 
teknologi. 

3. Memanfaatkan pengetahuan, yaitu proses 
penggunaan pengetahuan di dalam or-
ganisasi. Termasuk di dalamnya adalah 
penerapannya dalam pembentukan pan-
duan-panduan kerja berdasarkan pengala-
man dan pengetahuan di masa lampau. 
Dalam proses ini juga terjadi aktivitas 
pengembangan dan penyempurnaan lebih 
lanjut dari pengetahuan yang telah dida-
patkan. 

Manajemen Pengetahuan juga dapat berperan 
sebagai alat bantu dalam proses perubahan atau-
pun transformasi organisasi, karena Manajemen 
Pengetahuan dapat  membantu pembentukan 
budaya pembelajaran dalam suatu organisasi. 
Peran Manajemen Pengetahuan dalam Reformasi 
Birokrasi tercantum dalam Gambar 1 sebagai beri-
kut : 

Sedangkan tahapan penerapan manajemen pen-
getahuan dalam rangka pelaksanaan reformasi 

Artikel 
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birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerin-
tah Daerah dapat dijelaskan pada Gambar 2 beri-
kut ini: 

 
Sebagai contoh, penerapan Manajemen Pengeta-
huan di Perwakilan BPKP DIY menjadi satu kebu-
tuhan yang sangat penting. Dalam mengemban 
tugas assurance dan consulting, BPKP dituntut 
untuk selalu “tahu segala hal” tentang audit, 
pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pengel-
olaan keuangan pemda, pengelolaan keuangan 
BUMN/BUMD, sistem pengendalian intern pe-
merintah, dan pengetahuan lain yang dibutuhkan 
stakeholder. Selain itu, BPKP juga dituntut untuk 
dapat memberikan informasi tersebut kepada 
para stakeholder setiap saat dibutuhkan. Terlihat 
bahwa BPKP harus seperti “mbah google”, yang 
bisa menyediakan informasi secara cepat, akurat, 
dan dapat diakses dengan mudah. Penerapan 
Manajemen Pengetahuan berawal dari suatu 
”kegalauan” mengingat bahwa BPKP adalah or-
ganisasi yang sangat dinamis, terutama masalah 
rotasi dan mutasi pegawai. Apabila terjadi mu-
tasi/promosi/rotasi personel kunci di Perwakilan 
BPKP DIY, dan personel tersebut adalah 
“penguasa” suatu keahlian penugasan tertentu, 
maka berdampak akan terjadi gap antara penda-
hulu dan penerus penugasan tersebut. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa dalam suatu perwakilan BPKP, 
terdapat spesialisasi tugas, misalnya ada personel 
kunci yang mumpuni dalam bidang SPIP, SIMDA, 
GCG, Audit Investigasi, BLUD, PBJ dan keahlian 
lainnya. Apabila personel tersebut dipindahkan 

karena alasan dinas, sementara penerusnya be-
lum siap untuk menerima penugasan tersebut, 
maka akan timbul suatu “performance gap”. 

D a l a m  k o n d i s i 
demikian, kualitas laya-
nan kepada mitra kerja 
BPKP dikhawatirkan 
bisa menurun. Untuk 
menjawab ancaman 
tersebut, mutlak dit-
erapkan suatu sistem 
Manajemen Pengeta-
huan. 
Dalam membangun 
Manajemen Pengeta-
huan di lingkungan Per-
wakilan BPKP DIY, da-
pat ditempuh langkah-
langkah sebagai beri-
kut:  
1.Pembentukan Com-
munity of Practice yang 

mengkaji/meneliti buku, makalah, isu, pera-
turan-peraturan baru. 
Community of Practices (CoP) adalah sekelom-
pok individu yang memiliki kesamaan minat 
dan pengetahuan akan suatu hal atau bidang 
tertentu dan mereka secara regular maupun 
insidentil bertemu untuk bertukar pikiran dan 
mendiskusikan hal-hal terkait dengan bidang 
yang mereka minati. Hasilnya kemudian 
mereka rumuskan menjadi sebuah panduan 
atau pengetahuan tertentu. Peran fasilitas 
diskusi elektronik sangat penting dalam pem-
bentukan CoP, walau tidak menghilangkan 
peran sesi pertemuan dan berbagi pengeta-
huan secara fisik. 

2. Dibentuk pemangku atas suatu pengetahuan. 
Terdapat person yang diberi tugas untuk 
menangani suatu ilmu/penugasan tertentu. 

3. Dilakukan inventarisasi atas knowledge yang 
sudah didapat oleh personel, misalnya hasil 
diklat, hasil seminar, hasil bimtek, dan sejenis-
nya. 

4. Dilakukan storing pengetahuan tersebut 
 dalam suatu database, yang dikelola  secara  
baik. 
Database pengetahuan bisa diupdate apabila 
ada aturan baru, konsep teori yang baru, dan 
beberapa perkembangan yang menyebabkan 
suatu pengetahuan harus dilakukan penyem-
purnaan. Konsep ini seperti konsep Wikipe-
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dia, dimana database di dalamnya bisa diedit, disempurnakan, dan diperbaiki apa-
bila diperlukan. Tentunya ada tata cara untuk melakukan update database penge-
tahuan tersebut. 

5. Setiap pegawai bisa mengakses database ilmu tersebut sebagai bahan pembela
 jaran. 
6. Terdapat penugasan untuk mengkaji ilmu dan aturan terbaru. 

Penugasan di BPKP biasanya penugasan operasionalisasi suatu aturan, misalnya 
bimtek pengelolaan keuangan daerah, BLUD, PBJ dan sejenisnya. Jarang ada pe-
nugasan untuk mengkaji suatu ilmu pengetahuan baru atau aturan-aturan baru, 
dan bagaimana strategi untuk menyampaikan aturan baru tersebut ke stake-
holder. Sebagai contoh, penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (yang berbasis akrual), paling lambat pada tahun 2015 harus sudah 
dilaksanakan. Perwakilan BPKP harus menyiapkan SDMnya untuk menguasai pe-
nugasan ini, karena kemungkinan permintaan stakeholder kepada BPKP untuk 
melakukan bimtek PP 71 tahun 2010 ini akan segera berdatangan. Itu salah satu 
contoh pentingnya antisipasi terhadap adanya peluang organisasi di masa depan. 

7. Terdapat media untuk melakukan knowledge sharing. 
Knowledge sharing bisa dalam berbagai bentuk, misalnya Pelatihan Mandiri di 
Kantor (PMK), Pekan Berbagi Ilmu, dan dalam bentuk lain yang bisa dikembang-
kan agar proses penyampaian ilmu pengetahuan menjadi sesuatu kegiatan yang 
menarik dan memberi motivasi pegawai untuk selalu meningkatkan pengeta-
huan. 

 
Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pengetahuan 
berperan penting dalam membantu meningkatkan 
kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan salah satu 
tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Manajemen 
Pengetahuan meningkatkan efektivitas organisasi 
karena dapat mendorong penggunaan pengetahuan 
yang sudah dimiliki (knowledge reuse) untuk mening-

katkan kualitas proses pengambilan keputusan.  
Demikian juga dalam penerapan di organisasi publik yang dicontohkan,  diharapkan 
dengan usaha dan kemauan yang keras, ke depannya Perwakilan BPKP DIY ingin da-
pat menjadi center of knowledge. Perwakilan BPKP DIY bisa menjadi tempat rujukan 
bertanya, tidak hanya bagi stakeholder di 
wilayah kerja DIY, tetapi bisa menjadi 
tempat bertanya bagi Perwakilan BPKP 
lain dalam menangani suatu permasala-
han sesuai kewenangan BPKP. Hal ini 
sesuai dengan arahan Bapak Mardiasmo 
bahwa BPKP harus mempunyai manusia 
yang bersumber daya, tidak hanya mem-
punyai sumberdaya manusia. Peningka-
tan kapabilitas ini sudah diantisipasi oleh 
Perwakilan BPKP DIY. 
Mari, bersama kita bisa!!  (NAS) 
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PERSEPSI  
NOMENKLATUR BELANJA  
DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMDA 

Dok. Yasril 

Rachmat Dhani 

Artikel 

Masih buruknya kualitas laporan keuangan  ditandai dengan opini BPK pada sebagian 
besar Pemerintah Daerah yang belum meraih predikat WTP. Salah satu penyebab adalah 
adanya interpretasi yang beragam dari masing-masing pengelola keuangan negara atau 
daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pemahaman mereka, 
khususnya dalam memperlakukan sistem dan nomenklatur belanja. Mengingat belanja 
merupakan muara dari pengelolaan keuangan negara, maka kejelasan mengenai sistem 
belanja ini menjadi sangat penting. Dari sisi peraturan yang menyangkut nomenklatur 
belanja, terlihat bahwa aturan-aturan yang ada menjadi sangat banyak dan tersebar di 
berbagai kementerian/lembaga. Pun, demikian  halnya dalam pemeriksaan oleh auditor, 
yang diatur adalah langkah-langkah yang berhubungan dengan tahap-tahapan dalam 
audit, tidak diatur mendetail per nomenklatur belanja. Hal tersebut semakin membuat 
perbedaan persepsi nomenklatur belanja menjadi semakin rumit, tidak hanya perbedan 
persepsi diantara pengelola keuangan namun juga perbedaan persepsi dengan pe-
meriksa. Diperlukan terobosan aturan yang dapat menyatukan berbagai macam persepsi 
atas nomenklatur belanja termasuk merubah sistem pemeriksaan yang tidak hanya ber-
basiskan entitas namun juga memperhatikan masalah nomenklatur belanja.  
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Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan 
paket undang-undang pengelolaan keuangan 
negara yaitu UU Nomor 17/2003 tentang 
Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15/2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan 
Negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan 
negara sesuai paket undang-undang di bidang 
pengelolaan keuangan negara tersebut 
mengandung tiga kaidah manajemen keuangan 
negara yaitu berorientasi pada hasil, 
profesionalitas, serta akuntabilitas dan 
transparansi, yang dimaksudkan untuk 
memangkas ketidakefisienan.  
 Pemerintah, baik melalui PP 24/2005 tentang 

S t a n d a r 
A k u n t a n s i 
Pemerintah 
yang digan-
tikan den-
gan Pera-
turan Pe-
m e r i n t a h 
Nomor 71 
Tahun 2010, 
m a u p u n 
m e l a l u i 
P e r a t u r a n 
M e n t e r i 
K e u a n g a n 

Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akun-
tansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/
PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta-
hun 2006 yang diperbaharui dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, telah mengatur nomenklatur dari 
masing-masing jenis belanja. Namun implemen-
tasi terhadap peraturan tersebut tidaklah 
seragam, melainkan sesuai interpretasi masing-
masing, sehingga perlakuan terhadap satu no-
menklatur belanja menjadi tidak standar. 
Hal tersebut dapat terjadi juga pada auditor, 
dimana terhadap nomenklatur objek 
pemeriksaan yang sama, dapat menghasilkan 
simpulan hasil pemeriksaan yang berbeda, baik 
karena perbedaan interpretasi diantara auditor 
maupun karena perbedaan sampel yang diambil 
dalam pelaksanaan pemeriksaan. 
 
Sistem Realisasi Belanja 
Sistem akuntansi sektor publik, yang dalam 
artikel ini dikhususkan pada sistem akuntansi 

pemerintahan (pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah), merupakan organisasi 
formulir, catatan, dan laporan yang 
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi akuntansi sebagai salah 
satu bentuk pertanggungjawaban kepada 
publik. Untuk menjamin penanganan yang 
seragam, maka dibuatlah prosedur. Untuk 
sektor pemerintahan, maka prosedur ini harus 
dituangkan dalam suatu peraturan tertulis. 
 
Belanja merupakan semua kewajiban 
pemerintah yang diakui sebagai pengurang 
kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan. Atas 
belanja ini, pemerintah tidak akan mendapatkan 
pembayaran kembali, baik pada tahun anggaran 
berjalan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya.  
 
Untuk memudahkan pengelolaan belanja, maka 
disusunlah nomenklatur (bagan akun standar) 
belanja, yaitu daftar perkiraan buku besar yang 
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk 
memudahkan perencanaan, pelaksanaan 
anggaran, serta pertanggungjawaban dan 
pelaporan keuangan pemerintah, yang meliputi 
kode dan uraian fungsi/subfungsi/program, 
kegiatan/ subkegiatan, bagian anggaran/unit/
satuan kerja, dan kode perkiraan/akun. 
Nomenklatur belanja negara (APBN) tertuang 
dalam Permenkeu Nomor: 91/PMK.05/2007 
tentang Bagan Akun Standar, sedangkan 
nomenklatur belanja daerah (APBD) tertuang 
dalam Permendagri 13 Tahun 2006 yang 
diperbaharui dengan Permendagri 59 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
 
Dokumentasi Peraturan Realisasi Belanja 
Peraturan-peraturan yang menyangkut belanja 
pemerintah pusat diturunkan dari Undang-
Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang Nomor 1/2004 
tentang Perbendaharaan Negara. Teknis 
pelaksanaan atas kedua undang-undang 
tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan dan secara lebih detil lagi diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian 
teknis yang berkaitan dengan belanja tertentu 
j u g a  m e n e r b i t k a n  a t u r a n - a t u r a n 
pelaksanaannya.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/
PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar telah 
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mengatur nomenklatur belanja. Sedangkan, no-
menklatur belanja daerah tertuang dalam Pera-
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 yang 
diperbaharui dengan Permendagri 59/2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai 
dengan Permendagri tersebut, urutan susunan 
kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pe-
merintahan daerah, kode organisasi, kode pro-
gram, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, 
kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 
Sedangkan aturan-aturan teknis yang menyangkut 
masing-masing nomenklatur belanja daerah mengi-
kuti/merujuk pada peraturan-peraturan teknis yang 
ada pada APBN. 
Jumlah kegiatan yang tercantum dalam 
Permendagri tersebut juga sangat banyak dan 
rinci. Dalam satu SKPD, jumlah kegiatan yang ada 
bisa mencapai ratusan kegiatan, dan masing-
masing kegiatan ini akan dirinci ke dalam 
nomenklatur belanja. Baik dalam sistem pengang-
garan maupun pertanggungjawabannya, dimana 
setiap nomenklatur belanja yang sudah rinci harus 
dikaitkan dengan masing-masing program dan 
kegiatan, maka anggaran yang tertuang dalam DPA 
maupun pertanggungjawabannya, menjadi sangat 
rinci dan banyak.  
Rincian yang terlalu detail dan terlalu banyak akan 
membuat anggaran yang dituangkan dalam DIPA/
DPA akan menjadi sangat banyak dalam nilai nomi-
nal Rupiah yang terpecah-pecah menjadi nilai yang 
kecil karena masing-masing nomenklatur belanja 
tersebut harus dipisahkan ke dalam masing-masing 
program/kegiatan. Demikian pula dalam hal per-
tanggungjawabannya, setiap nomenklatur belanja 
harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pro-
gram/kegiatan masing-masing. Kondisi yang 
demikian akan mengurangi fleksibilitas peng-
gunaan anggaran. Selain itu, berkas pertanggung-
jawaban juga akan semakin banyak dengan nilai 
nominal yang kecil, sehingga akan menyulitkan 
bagi para pengelola keuangan di tingkat satuan 
kerja dalam membuat pertanggungjawaban. 
Demikian juga dari sisi auditor, dengan semakin 
banyaknya dokumen pertanggungjawaban, maka 
auditor akan memerlukan waktu yang lebih lama 
untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
suatu nomenklatur belanja. 
Sistem penuangan anggaran dalam DPA yang 
demikian juga mengakibatkan mekanisme 
pembelian langsung barang operasional kegiatan 
menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) yang bertanggung jawab untuk menangani 
suatu kegiatan, akan melaksanakan pembelian 

langsung sesuai dengan yang 
tertera dalam DPA tanpa 
melalui fungsi gudang maupun 
fungsi pembelian.  
Kondisi yang demikian akan 
mengakibatkan tidak tertibnya 
administrasi persediaan barang 
operasional karena fungsi 
gudang atau fungsi yang 
menangani persediaan tidak 
dilibatkan. Pencatatan hanya 
ada di masing-masing PPTK, bahkan tingkat 
kemungkinan untuk tidak dilakukannya pencatatan 
barang operasional yang dibeli maupun yang 
digunakan akan sangat besar, karena PPTK akan 
menganggap barang itu sebagai barang yang 
langsung habis pakai, sehingga tidak perlu 
dilakukan pencatatan. Dampak lain yang mungkin 
timbul adalah adanya kecurigaan bahwa sistem 
penganggaran dan pertanggungjawaban yang 
demikian dilakukan secara sengaja untuk 
menghindari keharusan dilakukannya proses 
pelelangan. 
Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif solusi 
yang dapat dilakukan adalah melalui perubahan 
dalam pola penganggaran dengan melakukan 
sentralisasi pengelolaan barang operasional dan 
penganggarannya pada Subbagian Umum di 
masing-masing SKPD, sedangkan PPTK hanya fokus 
mengurusi kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya.  
 
Anggaran belanja barang operasional yang akan 
dituangkan dalam DPA merupakan anggaran yang 
sudah menampung kebutuhan barang operasional, 
baik untuk kebutuhan rutin, maupun kebutuhan 
seluruh kegiatan yang ada di SKPD yang 
bersangkutan selama satu tahun. Subbagian 
Umum diserahi tanggung jawab untuk mengelola 
barang operasional tersebut, sedangkan PPTK atau 
unit-unit yang membutuhkan akan mengajukan 
permintaan barang operasional pada saat 
diperlukan sesuai dengan rencana kebutuhan 
barang operasional yang telah ditetapkan. Bila 
diperlukan untuk menghitung cost dari masing-
masing kegiatan, maka dapat diperhitungkan 
berapa besar barang operasional yang dipakai 
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. 
Dari sisi peraturan yang menyangkut nomenklatur 
belanja, terlihat bahwa aturan-aturan yang ada 
menjadi sangat banyak dan tersebar di berbagai 
kementerian/lembaga. Satu nomenklatur belanja 
dapat diatur oleh lebih dari satu aturan. Misalnya 
dalam hal belanja pegawai, terdapat beberapa 

Dari sisi peraturan 
yang menyangkut 
nomenklatur belanja, 
terlihat bahwa aturan-
aturan yang ada 
menjadi sangat 
banyak dan tersebar 
di berbagai 
kementerian/
lembaga. 

“ 

“ 
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pihak yang menerbitkan atau mengarsipkan aturan
-aturan terkait pemberian gaji dan tunjangan-
tunjangannya.  
Selain aturan-aturan yang tersebar, besaran tarif 
maupun standar harga yang dipakai terlalu banyak 
variasinya dan tidak terdokumentasikan dalam 
suatu data base yang mudah ditemukan sehingga 
para pengelola keuangan maupun auditor tidak 
dapat dengan mudah menentukan besaran suatu 
nomenklatur belanja. 
Dokumen sumber dalam pembuatan daftar gaji 
adalah dokumen-dokumen kepegawaian yang 
terdiri dari SK 
P e n g a n g k a t a n 
Pegawai, SK Kenaikan 
Pangkat, SK Kenaikan 
Gaji Berkala, SK 
J a b a t a n ,  S u r a t 
Pernyataan Pelantikan, 
Surat Pernyataan Masih 
Menduduki Jabatan, 
Surat Pernyataan 
Melaksanakan Tugas, 
Daftar Keluarga (KP4), 
Rakapitulasi Daftar 
Hadir Pegawai, dan 
dokumen lainnya yang 
diper l ukan,  yang 
m a s i n g - m a s i n g 
pegawai berbeda-beda.  
Dari aturan-aturan yang 
ada juga terlihat bahwa 
besaran tarif maupun 
standar harga yang 
dipakai oleh para 
pengelola keuangan, 
baik dalam proses 
p e n g a n g g a r a a n 
maupun pelaksanaan, 
t e r l a l u  b a n y a k 
variasinya dan tidak terdokumentasikan dalam 
suatu data base yang mudah ditemukan sehingga 
para pengelola keuangan maupun auditor tidak 
dapat dengan mudah menentukan besaran suatu 
nomenklatur belanja. Besaran nilai suatu 
nomenklatur belanja untuk APBN harus mengacu 
kepada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar 
Biaya Keluaran (SBK) yang diterbitkan oleh Menteri 
Keuangan, sedangkan besaran nilai untuk belanja 
daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
masing dalam bentuk Standar Harga Barang dan 
Jasa (SHBJ).  
Dari semua aturan maupun pedoman , tidak ada 
satupun peraturan atau pedoman yang mengatur 

langsung mengenai pemeriksaan terhadap 
nomenklatur belanja. Dalam sistem pemeriksaan, 
rincian yang terlalu detail, memang tidak 
selamanya baik dalam implementasinya. Sistem 
pemeriksaan yang terlalu detail justru dapat 
menghambat inovasi ketika kondisi nyata berbeda 
dengan kondisi yang diasumsikan dalam rancangan 
sistem pemeriksaan tersebut (John dan Setiawan, 
2009). Demikian pula halnya dalam pemeriksaan 
oleh auditor, yang diatur adalah langkah-langkah 
yang berhubungan dengan tahap-tahapan dalam 
audit, tidak diatur mendetail per nomenklatur 

belanja.  
Pemeriksaan yang 
dilakukan oleh auditor 
selama ini hampir selu-
ruhnya memang tidak 
berbasiskan nomenkla-
tur, melainkan ber-
basis entitas. Dengan 
melihat kondisi-kondisi 
yang ada dalam sistem 
realisasi belanja den-
gan berbasiskan no-
menklatur sebagai-
mana telah dikemu-
kakan pada bagian se-
belumnya, artikel ini 
m e n g i n d i k a s i k a n 
bahwa pemeriksaan 
yang dilakukan oleh 
auditor selama ini 
kur ang optimal . 
Mengingat terbatas-
nya waktu dan ket-
ersedian sumber daya 
manusia (tenaga audi-
tor), hanya sebagian 
kecil dari nomenklatur 
yang ada, yang akan 

dapat dijangkau oleh pemeriksaan auditor melalui 
pemeriksaan berbasis entitas.  
Pemeriksaan dalam SPKN (2007) didefinisikan se-
bagai suatu proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan profesional berdasarkan standar pe-
meriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ne-
gara. Dalam prosesnya, pemeriksaan tidaklah me-
meriksa seluruh transaksi yang ada, melainkan den-
gan mengambil beberapa transaksi sebagai sam-
pel. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan ting-
kat materialitasnya, yang biasanya diukur dengan 
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besarnya nilai transaksi tersebut.  
Bila kita melihat kembali kepada sistem pengang-
garan dan pertanggungjawaban sebagaimana 
telah dikemukakan sebelumnya, dimana anggaran 
yang tertuang dalam DPA dirinci sangat detail 
dengan jumlah nilai yang terpecah-pecah menjadi 
nilai yang kecil, maka sebagian besar dari tran-
saksi tersebut tidak akan menjadi prioritas dalam 
pengambilan sampel. Anggaran yang nilai nomi-
nalnya besar biasanya hanya terjadi pada belanja 
modal, sehingga secara umum, belanja modal 
inilah yang akan menjadi sasaran utama dalam 
pemeriksaan berbasis entitas. Proporsi belanja 
modal terhadap keseluruhan belanja dalam APBD 
Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta sangatlah kecil, yaitu kurang dari 15% 
dari total belanja dalam APBD, dan jumlah inilah 
yang biasanya menjadi fokus utama dalam pe-
meriksaan.  
Dari jumlah 15% inipun tidak dapat seluruhnya dila-
kukan pemeriksaan mengingat lokasinya tersebar 
di seluruh SKPD yang ada di suatu pemerintah 
daerah.  
Dari gambaran ini dapat diprediksikan bahwa 
cakupan pemeriksaan dengan berbasis entitas 
sangatlah rendah, sehingga probabilitas kemung-
kinan salah saji material yang tidak terdeteksi 
dalam pemeriksaan menjadi sangat tinggi. 
Hal sebaliknya terjadi pada belanja pegawai. 
Proporsi belanja pegawai terhadap keseluruhan 
belanja dalam APBD Pemerintah Daerah di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah 
besar yaitu sekitar 70%.  
Oleh karena itu, dalam pemeriksaan laporan 
keuangan yang berbasis entitas, belanja pegawai 
ini biasanya tidak menjadi prioritas untuk dijadi-
kan sampel audit, padahal proporsinya terhadap 
keseluruhan belanja sangatlah besar. Dari gam-
baran ini juga dapat diprediksikan bahwa dengan 
pemeriksaan berbasis entitas, maka probabilitas 
kemungkinan salah saji material yang tidak terde-

teksi dalam pe-
meriksaan menjadi 
sangat tinggi. 
Selain itu, dengan 
t i d a k  a d a n y a 
peraturan atau 
p e d o m a n 
pemeriksaan yang 
secara khusus 
m e n g a t u r 

pemeriksaan terhadap nomenklatur belanja, 
maka aturan-aturan yang secara tegas dan jelas 
yang mengatur nomenklatur belanja menjadi 
mutlak adanya agar tidak terjadi perbedaan 

persepsi yang tajam antara pemeriksa dengan 
yang diper iksa karena untuk sektor 
pemerintahan, peraturan merupakan hal utama 
yang dijadikan sebagai kriteria. Apabila peraturan 
yang dijadikan sebagai kriteria tersebut dapat 
diinterpretasikan secara berbeda, atau bahkan 
mungkin bertentangan, maka kemungkinan 
timbulnya perbedaan persepsi menjadi semakin 
besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pembahasan bersama antara auditee dan auditor 
guna penyamaan persepsi.  Auditee harus mampu 
menjelaskan secara rinci dan logis atas 
persepsinya pada suatu peraturan terkait 

nomenklatur belanja tersebut, sehingga auditor 
dapat menangkap maksud dari persepsi belanja 
auditee. 
Dari sisi pemeriksa itu sendiri, untuk menghindari 
perbedaan-perbedaan perlakuan, maka sistem 
penjaminan mutu pemeriksaan harus dijalankan 
dengan sebaik-baiknya. Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) dalam pernyataan stan-
dar umum keempat mensyaratkan bagi setiap 
organisasi pemeriksa yang melaksanakan pe-
meriksaan, untuk memiliki sistem pengendalian 
mutu yang memadai, dan sistem pengendalian 
mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang 
berkompeten.  Pihak pemeriksa/auditor juga ha-
rus mau mendengarkan pendapat/opini auditee 
terkait persepsinya terhadap nomenklatur belan-
janya. Melakukan telaah mendalam sebelum 
membuat kesimpulan hasil audit dan memberikan 
rekomendasi yang bukan sekedar kesimpulan 
yang tidak mendasar. Pada intinya untuk menya-
makan suatu persepsi diperlukan cara berkomuni-
kasi yang efektif antara auditee dan auditor.  (RD) 
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Apabila peraturan yang dijadikan 
sebagai kriteria tersebut dapat 
diinterpretasikan secara berbeda, 
atau bahkan mungkin bertentangan, 
maka kemungkinan timbulnya 
perbedaan persepsi menjadi 
semakin besar. 

“ 

“ 
Penulis saat ini adalah PFA  pada Deputi 
Akuntan Negara BPKP Pusat (mutasi dari Bidang 
APD Perw. BPKP DIY ) 
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Para pakar hukum telah membahas amandemen UUD ini dalam berbagai tulisan. Yusril 
Ihza Mahendra (2011) menulis tentang “Kerumitan Politik Hukum di Bidang 
Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945”. Denny Indrayana (2007) menulis buku 
“Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran”. Sedangkan Jimly Asshiddiqie 
(2003) menulis makalah yang berjudul “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
Perubahan Keempat UUD TAHUN 1945”. Sebagai pengantar akan saya cuplikkan 
pendapat ketiga pakar hukum ini tentang Amandemen UUD 1945. 
Denny Indrayana dalam bukunya menyoroti pentingnya dilakukan amandemen sesuai 
dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Undang Undang Dasar adalah aturan 
buatan manusia yang tidak akan pernah sempurna. Terlebih lagi, UUD 1945 dipersiapkan 
dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam keadaan darurat perang, dan memang 
pada awalnya dirancang sebagai sebuah dokumen sementara. Jadi secara historis, 
konstitusi itu sendiri mengamanatkan perubahan, dan memang disiapkan untuk 
mengantisipasi perubahan itu. Danny menyebutkan beberapa kelemahan UUD 1945 
antara lain sebagai berikut : 
 UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang ‘sarat-eksekutif.’ Ini berati bahwa Konstitusi 

ini memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem 
kontrol konstitusional yang memadai.  

 Sistem Checks and Balances yang Tak Jelas. MPR yang berfungsi sebagai lembaga 
tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang melaksanakan 
sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kekuasaan MPR yang tak terbatas.  

 UUD 1945 mendelegasikan masalah-masalah penting untuk diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang. 

 Pasal-Pasal yang Ambigu. UUD 1945 memuat sejumlah pasal krusial yang bermakna 
ganda. Salah satu pasal adalah Pasal 27 UUD 1945, yang menyebutkan; “Presiden dan 
Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali.” 

 Tidak seperti konstitusi lainnya, UUD 1945 memiliki Penjelasan sebagai tambahan 
Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Konstitusi ini adalah satu-satunya di dunia yang 
punya penjelasan.  

M. Fachrudin 
PFA Bidang APD 

AMANDEMEN UUD’ 45 ... 

Tulisan ini dilihami diskusi yang terjadi di ruang 
kelas Maksi UGM dalam mata kuliah 
Manajemen Keuangan Negara dan Daerah. Bu-
kannya bermaksud untuk memperdebatkan apa dan 
bagaimana Amandemen UUD 45, tapi tulisan ini 
lebih berfokus pada munculnya  pergeseran ke-
kuasaan (power) dalam pengelolaan keuangan 
negara.  

“Power tends to 
corrupt. Absolute power 

corrupts absolutely” 
(Lord Acton, A Study in 
Conscience and Politics, 

1887)” 

MEMPERHATIKAN  ARAH PENDULUM “POWER” 
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Profesor hukum lain, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 
telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada ta-
hun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan tersebut 
meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah ma-
teri muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka sete-
lah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya 
mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun nama-
nya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keem-
pat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekali 
Salah seorang yang terlibat aktif mendorong terjadinya amandemen sejak era Orde Baru, 
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, merasa amandeman UUD sungguh di luar dugaan. Usulan 
amandemen yang pertama kali Yusril gagas sebenarnya hanya terfokus pada tiga hal, 
yakni:  
 Amandemen terhadap pasal-pasal yang mengatur komposisi keanggotaan MPR, agar 

lembaga itu tidak sekedar menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan Presiden sebagai 
“mandataris”.  

 Amandemen pasal yang mengatur masa jabatan Presiden, agar Presiden tidak 
memegang tanpa batas, sepanjang setiap lima tahun dipilih kembali, seperti terjadi pada 
masa Orde Baru.  

 Dimasukkannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia, sehingga Pemerintah tidak dapat 
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. 

Perubahan besar UUD 1945, menurut Yusril tidak didasari renungan falsafah bernegara 
yang mendalam dan kecermatan merumuskan norma-norma konstitusi, tetapi lebih ban-
yak dilandasi semangat untuk menolak, dan sekaligus berharap agar tidak terulang lagi 
praktek “executive heavy” seperti yang terjadi di zaman Orde Baru dan Orde Lama.  
Banyak lagi keruwetan akibat Amandemen UUD 1945 yang dibahas dalam tulisan-tulisan 
para pakar hukum tersebut. Tapi kita harus kembali ke laptop, yang akan kita bahas selan-
jutnya adalah pergeseran power urusan Keuangan Negara. Yusril menyoroti tentang posisi 
DPR yang lebih kuat dibandingkan Pemerintah dalam hal penentuan anggaran. Sementara 
tugas mencari anggaran dan membelanjakannya sesungguhnya adalah tugas eksektif. 
 Sebagaimana disampaikan Jimly Asshiddiqie, bahwa meskipun namanya tetap me-
rupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 
2002 sudah dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan Konstitusi baru sama sekali. Na-
mun dalam tulisan ini hanya dibahas perubahan-perubahan terkait keuangan negara. Pe-
rubahan tersebut antara lain sebagai berikut :  
 
BAB III - KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen : 
 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.  
Pasal 5 ayat (1) setelah diamandemen menjadi : 

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwaki-
lan Rakyat. *)  

 
BAB VII - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
 Pasal 20 sebelum amandemen : 

(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
(2) Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwaki-

lan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan De-
wan Perwakilan Rakyat masa itu.  

Pasal 20 setelah diamandemen menjadi : 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)  
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presi-

den untuk mendapat persetujuan bersama. * )  
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(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan un-
dang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
masa itu. * )  
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk 
menjadi undang-undang. * )  
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan. **)  

 
Disamping mengubah pasal 20 tersebut diatas, pasal ini ditambah dengan pasal 20 A yang me-
nekankan hak-hak DPR. 

Tambahan pasal 20 A adalah sebagai berikut : 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi penga-

wasan. ** )  
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan 
hak menyatakan pendapat. ** )  

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
usul dan pendapat, serta hak imunitas. ** )  

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. ** )  

Pasal 21 sebelum amandemen : 
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-

undang.   
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan 

oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu.   
Pasal 21 setelah diamandemen menjadi : 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan  
undang-undang. *)  
** Ayat (2) dihilangkan ** 
 

Menilik perubahan pasal-pasal tersebut diatas, tampak jelas kemana pendulum kekuasaan 
bergeser. Bahkan menurut Yusril, hasil amandemen ini berpotensi melemahkan kedudukan 
Presiden, bahkan membuatnya hampir tidak berdaya menghadapi DPR yang menjadi begitu 
kuat kedudukannya. Padahal, kita tetap membutuhkan adanya Pemerintah yang kuat untuk 
membangun bangsa dan negara ini. Apa yang harus dilakukan dengan amandemen seharus-
nya adalah mencegah Presiden menjadi diktator. 

John Dalberg-Acton, satu abad yang lalu, menyatakan bahwa “Power tends 
to corrupt. Absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan yang melekat 
pada seseorang menyebabkan cenderung menyalahgunakan kewenan-
gannya. Masih segar dalam ingatan, dalam tahun 2012 saja, Muhammad 
Nazaruddin,Wa Ode Nurhayati, Angelina Sondakh, Zulkarnaen Djabar, entah 
siapa lagi anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Naudzubillah hi min 
dzalik …  
Tenyata rumit mengurus negara ini … saking rumitnya sebaiknya tulisan ini 
berhenti sampai disini. (Fah) 

         
         “Meni lik  perubahan 

pasal-pasal tersebut, 
tampak jelas kemana 
pendulum kekuasaan 
bergeser. “ 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah 
berjalan memasuki tahun keempat. Tahun 2013 me-
rupakan tahun strategi penerapan Sistem Akun-
tansi Pemerintah Akrual pada tahapan piloting 
pada beberapa Kementerian Lembaga dan Badan 
Usaha Negara, serta pengembangan kapasitas 
SDM. Terkait dengan penerapan PP 71 Tahun 2010 
maka semua sistem akuntansi harus berbasis ak-
rual penuh, termasuk akuntansi untuk hibah. Ke-
menterian Keuangan telah menerbitkan peraturan 
terkait dengan akuntansi hibah yang disesuaikan 
dengan aturan diatasnya yaitu PP 71 Tahun 2010, 
yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan RI Nomor 230/KM.05/2011 tentang sis-
tem akuntansi hibah pada tanggal 21 Desember 
2011 yang menggantikan Peraturan Menteri keuan-
gan RI Nomor 40/KMK.05/2009. Pada sesi ini akan 
membahas mengenai akuntansi dari transaksi hi-
bah secara khusus. 
Dalam PMK Nomor 230/PMK.05/2011 diatur 
beberapa ketentuan umum yang perlu mendapat 
penegasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut: 
1. Pendapatan hibah, 

Pendapatan hibah adalah penerimaan 
Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/
lembaga dalam negeri atau perseorangan, 
pemerintah Negara asing, badan/lembaga 
asing, badan/lembaga internasional, baik 
dalam bentuk rupiah/devisa, barang, jasa, dan/
atau surat berharga yang tidak perlu dibayar 
kembalioleh pemerintah, dan manfaatnya 
dapat secara langsung digunakan untuk 
mendukung tugasdan fungsi K/L, atau 

diteruskan kepada Pemerintah Daerah 
(Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

2. Belanja hibah,  
Belanja hibah adalah pengeluaran Pemerintah 
Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/
atau surat berharga kepada pemerintah 
lainnya, dan perusahaan daerah, yang secara 
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak 
berlangsung terus menerus. 

3. Belanja yang bersumber dari hibah,  
Belanja yang bersumber dari hibah baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri adalah 
belanja yang membebani pengeluaran K/L 
dalam rangka melaksanakan/mendukung 
kegiatan operasional K/L dimana sumber 
dananya berasal dari pendapatan hibah.  

4. Belanja barang untuk pengesahan persediaan 
dari hibah, belanja modal untuk pengesahan 
asset tetap/asset lainnya dari hibah, dan 
pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan 
surat berharga dari hibah, 
Belanja barang untuk pengesahan persediaan 
dari hibah adalah belanja barang yang dicatat 
oleh K/L dan dilaporkan dalam Laporan Re-
alisasi Anggaran (LRA) sebagai akibat dari 
perolehan persediaan dari pihak Pemberi Hi-
bah. 
Belanja modal untuk pengesahan asset tetap/
asset lainnya dari hibah adalah belanja barang 
yang dicatat oleh K/L dan dilaporkan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai aki-

AKUNTANSI HIBAH 

Rubrik Akuntansi 

Eko Rahayuningsih 
PFA Bidang APD Dok. Humas BPKP DIY 
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bat dari perolehan asset tetap/asetlainnya dari 
pihak pemberi hibah. 
Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan 
surat berharga dari hibah adalah pengeluaran 
pembiayaan yang dicatat oleh BUN Pengelola 
Investasi Pemerintah dan dilaporkan dalam 
LRA sebagai akibat dari perolehan surat ber-
harga dari pihak pemberi hibah.  

5. Belanja yang timbul dalam rangka penerimaan 
hibah. 
Belanja/pengeluaran lain yang timbul dalam 
rangka Pendapatan Hibah adalah seluruh 
pengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah 
dalam rangka untuk memperoleh hibah ber-
dasarkan perjanjian yang mengikat yang men-
imbulkan komitmen untuk membayar kepada 
pihak yang ditunjuk sesuai perjanjian. 
  

Hibah dilihat dari sumber/asalnya dapat dibedakan 
menjadi pendapatan hibah dalan negeri dan penda-
patan hibah luar negeri. Pendapatan hibah dalam 
negeri dapat berasal dari: 
· Lembaga keuangan dalam negeri, 
· Lembaga non keuangan dalam negeri, 
· Pemerintah Daerah, 
· Lembaga keuangan asing yang berdomisili dan 

melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI, 
· Lembaga lainnya, 
· Masyarakat dan kelompok masyarakat, dan 
· Perorangan. 
Sedangkan pendapatan hibah luar negeri dapat 
bersumber dari: 
· Negara asing, 
· Lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
· Lembaga multilateral lainnya, 
· Lembaga keuangan asing  
· Lembaga non keuangan asing 
· Lembaga keuangan non asing yang berdomisili 

dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Ne-
gara RI, 

· Perorangan yang berada di luar negeri.  
Hibah menurut bentuknya dibedakan menjadi hi-
bah uang, hibah barang/jasa, dan hibah surat ber-
harga. Hibah berdasarkan mekanisme pencairan 
dananya dibedakan menjadi: 
1.     Hibah Terencana 

Hibah terencana adalah hibah yang diterima 
Pemerintah dari Pemberi Hibah dan dibelanja-
kan oleh K/L yang pencairan dananya melalui 
KPPN. Hibah terencana memiliki cirri-ciri antara 
lain: 
a. Mekanisme pencairan dananya dengan 

menggunakan mekanisme transfer ke R-
KUN, Direct Payment (Pembayaran Lang-

sung), Letter of Credit, 
Special Account 
(Rekening khusus) dan 
Pre Financing 
(pembiayaan pendahu-
luan. 

b. Kementerian dapat membelanjakan dana 
hibah dari Pemberi Hibah setelah dokumen 
anggaran diperoleh. 

2. Hibah Langsung 
Hibah langsung adalah hibah yang berasal dari 
Pemberi Hibah yang diterima secara langsung 
tanpa melalui pencairan dana dari KPPN. Hibah 
langsung memiliki cirri-ciri antara lain: 
a. Perjanjian hibah ditandatangani oleh K/L, 
b. Pencairan danana tidak melalui KPPN, na-

mun pengesahannya akan dilakukan di 
KPPN, 

c. Hibah dapat diperoleh secara langsung dari 
pihak Pemberi Hibah dalam bentuk uang, 
barang/jasa, dan surat berharga (khusus 
BUN), 

d. Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan 
oleh Pemberi Hibah atau K/L sendiri, 

e. Pengadaan hibah dapat saja dilakukan se-
cara terencana (on budget), namun pen-
cairan dananya tidak melalui KPPN/BUN (off 
treasury). 

Untuk hibah dalam bentuk uang, K/L dapat 
membelanjakannya sebelum revisi DIPA 
ditetapkan. 

 Perlakuan Akuntansi Hibah 
Perlakuan akuntansi hibah menurut PMK No. 191/
PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hi-
bah dinyatakan bahwa: 
a. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan untuk penyu-
sunan laporan keuangan pemerintah adalah 
cash towards accrual.  

b. Akuntansi Anggaran Hibah  
Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai 
dengan struktur anggaran yang terdiri dari 
anggaran pendapatan, belanja, dan pem-
biayaan. Anggaran pendapatan meliputi esti-
masi pendapatan yang dijabarkan menjadi alo-
kasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja 
terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi 
otorisasi kredit anggaran (allotment). Akun-
tansi anggaran diselenggarakan pada saat ang-
garan disahkan dan anggaran dialokasikan. 

c. Akuntansi Pendapatan Hibah 
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasar-
kan azas bruto yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah 

Rubrik Akuntansi



 39 PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013 39PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013

netonya (setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran). Pendapatan hibah diakui pada 
saat diterima pada R-KUN. Transaksi Penda-
patan Hibah yang terjadi tanpa diterima R-KUN 
diakui pada saat dilakukan pengesahan atas 
transaksi Pendapatan Hibah. Ketentuan terkait 
dengan pendapatan hibah juga diatur sebagai 
berikut: 
a)  Pengembalian yang sifatnya normal dan 

berulang (recurring) atas pendapatan hi-
bah pada periode penerimaan maupun 
pada periode sebelumnya dibukukan seba-
gai pengurang pendapatan. 

b)  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya 
tidak berulang (non-recurring) atas peneri-
maan pendapatan yang terjadi pada pe-
riode penerimaan pendapatan dibukukan 
sebagai pengurang pendapatan pada pe-
riode yang sama. 

c)  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya 
tidak berulang (non-recurring) atas peneri-
maan pendapatan yang terjadi pada pe-
riode sebelumnya dibukukan sebagai pen-
gurang ekuitas dana lancar pada periode 
ditemukannya koreksi dan pengembalian 
tersebut. 

d. Akuntansi Belanja Terkait Hibah 
Belanja diakui pada saat terjadinya penge-
luaran dari R-KUN. Khusus pengeluaran melalui 
bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi 
pada saat pertanggungjawaban atas penge-
luaran tersebut disahkan oleh unit yang mem-
punyai fungsi perbendaharaan. Kemudian re-
alisasi anggaran belannja dilaporkan sesuai 
dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam 
dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran 
belanja (penerimaan kembali belanja) yang 
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibu-
kukan sebagai pengurang belanja pada pe-
riode yang sama. Apabila diterima pada pe-
riode berikutnya, koreksi atas pengeluaran 
belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 
Perlakuan akuntansi ini digunakan untuk akun-
tansi Belanja Hibah, dan akuntansi belanja 
yang bersumber dari hibah. 

e. Akuntansi Hibah yang diterima dalam bentuk 
valas 
Transaksi dalam mata uang asing harus dibuku-
kan dalam mata uang rupiah dengan menjabar-
kan jumlah mata uang asing tersebut menurut 
kurs transaksi. Pendapatan yang disahkan se-
besar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil 
konversi. Dalam hal demikian, maka tidak akan 
terjadi selisih kurs. 

f. Penyajian dan Pengungka-
pan Hibah 
Pendapatan Hibah dikate-
gorikan sebagai transaksi 
pendapatan yang sifatnya 
tidak berulang (non recurring), sehingga dalam 
hal terjadi pengembalian pendapatan hibah 
maka apabila terjadi pada periode penerimaan 
pendapatan dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang sama. Dalam 
hal koreksi dan pengembalian yang terjadi 
pada periode setelah periode penerimaan pen-
dapatan maka dibukukan sebagai pengurang 
ekuitas dana lancar. Entitas pelaporan menyaji-
kan klasifikasi pendapatan menurut jenis pen-
dapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut 
jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 
 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi 
belanja menurut jenis belanja dalam LRA. 
Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan 
dalam LRA atau di CaLK. Klasifikasi belanja 
menurut fungsi disajikan dalam CaLK.  

g. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah 
 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan 
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akun-
tansi dan menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas 
pelaporan adalah unit pemerintahan yang ter-
diri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 
menurut ketentuan peraturan perundangun-
dangan wajib menyampaikan laporan pertang-
gungjawaban berupa laporan keuangan. 

 Pelaporan Hibah 
1. Periode Pelaporan 

 Laporan Keuangan disajikan sekurang-
kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu 
laporan keuangan semesteran dan laporan 
keuangan akhir tahun. Transaksi hibah juga 
harus di sajikan dalam laporan keuangan 
dengan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengaturan mengenai 
SIKUBAH mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 2. Komponen Laporan Hibah 
 Laporan Hibah setidak-tidaknya terdiri dari: 

1). Neraca; 
2). LRA; 
3). CaLK; dan 
4). Laporan (managerial report). 
Pendapatan Hibah dalam bentuk uang, barang, 
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jasa dan/atau surat berharga harus disajikan 
dalam LRA. Transaksi Pendapatan Hibah dan 
penerusannya ke daerah (Belanja Hibah) 
dilaporkan dalam LRA dan diungkapkan dalam 
CaLK. Dalam hal Hibah tidak termasuk dalam 
perencanaan Hibah pada tahun anggaran 
berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam 
Laporan Keuangan. 

 3. Neraca 
Di sisi lain, K/L sebagai entitas akuntansi yang 
menerima manfaat atas hibah yang diterima 
baik dengan mekanisme hibah yang 
direncanakan maupun secara langsung akan 
mempertanggungjawabkannya dalam Sistem 
Akuntansi Instansi yaitu dilaporkan dalam LRA 
atas realisasi belanja barang, belanja modal 
maupun belanja bantuan sosial dan di dalam 
neraca atas persediaan, aset tetap, dan aset 
lainnya yang dihasilkan. 

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang 
dikelola oleh pemerintah, yang 
menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. Unsur yang dicakup secara 
langsung oleh LRA atas hibah terdiri dari 
Belanja Hibah dan Pendapatan Hibah. 
Pendapatan Hibah berupa Barang/Jasa/Surat 
Berharga serta Belanja untuk pencatatan hibah 
berupa Barang/Jasa/Surat Berharga 
merupakan transaksi non Kas. 

 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 
CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca. 
CaLK juga mencakup informasi tentang kebija-
kan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan 
dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam 
Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungka-
pan-ungkapan yang diperlukan untuk mengha-
silkan penyajian laporan keuangan secara wa-
jar.  

  
CaLK Hibah secara khusus meliputi: 
1. penyajian informasi mengenai kebijakan Hibah, 

pencapaian target Undang-Undang APBN, beri-
kut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target dimaksud; 

2. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 
selama tahun pelaporan; 

3. penyajian informasi mengenai dasar penyusunan 

laporan keuangan dan kebija-
kan-kebijakan akuntansi yang 
dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan ke-
jadian-kejadian penting lain-
nya; 

4. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 
disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

5. penjelasan atas perkiraan LRA dan Neraca; 
6. penyajian basis pengukuran atas hibah; 
7. penyajian secara lebih rinci sumber-sumber atau 

jenis-jenis hibah; dan 
8. penyediaan informasi tambahan yang diperlukan 

untuk penyajian yang wajar, yang tidak disaji-
kan pada lembar muka laporan keuangan.   

  
 Akuntansi hibah ini harus mengacu pada 
Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta-
hun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerin-
tahan. Penggunaan basis akrual penuh dalam stan-
dar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat 
memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku 
kepentingan dan pengguna laporan keuangan in-
stansi pemerintah. Walaupun basis akrual berlaku 
efektif  untuk laporan keuangan atas pertanggung-
jawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, 
tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat 
menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat 
menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual pal-
ing lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 
2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilak-
sanakan secara bertahap dari penerapan SAP Ber-
basis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP 
Berbasis Akrual. Rencana penerapan akuntansi ber-
basis akrual secara penuh dalam penyusunan lapo-
ran keuangan pemerintah menjadikan pelaporan 
keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan un-
tuk dapat diwujudkan. Sesuai arahan Menteri 
Keuangan penerapannya harus dilakukan secara 
hati-hati dengan persiapan yang matang dan ter-
struktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber 
daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan      
K/L dan Pemda. (ERn) 
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Kondisi tersebut terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah: 
Pembentukan BLUD lebih didorong oleh kepentingan politik dan tindak 
lanjut rekomendasi BPK RI daripada peningkatan kinerja pelayanan, 
Minimnya pemahaman konsep agensifikai pada manajemen Satker 
BLUD, Kompetensi SDM Satker BLUD belum mampu mendukung pen-
ingkatan kinerja BLUD, Pengembangan budaya kerja yang belum menga-
rah pada peningkatan inovasi, Belum terpenuhinya berbagai infrastruk-
tur yang dibutuhkan oleh satker BLUD untuk menjalankan prinsip let the 
manager manage dan make the manager manage dengan benar, Satker 
BLUD sebagai implementor kebijakan BLUD belum membangun berba-
gai infrastruktur yang dibutuhkan agar manajemen dan seluruh staf da-
pat menjalankan BLUD dengan benar dan dapat mencapai kinerja dan 
pelayanan tinggi, serta Penerapan BLUD masih sebatas mengelola pen-
dapatan asli daerah (PAD) yang tidak perlu disetorkan ke  Kas Daerah 
dan lebih menekankan pada remunerasi. 
 

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

MENGAMATI PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 
YANG TELAH BERJALAN SELAMA  LEBIH 5 TAHUN (TERHITUNG SEJAK DITERBITKANNYA PER-
MENDAGRI 61 TAHUN 2007) TERNYATA BELUM MENUNJUKKAN PENINGKATAN KUALITAS 
DAN KINERJA PELAYANAN YANG SIGNIFIKAN..KENAPA..? 

Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si  
Kasubdit BLU pada Deputi Bidang 
Akuntan Negara BPKP  
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Penerapan konsep agensifikasi sebagai konsep 
dasar dari BLUD belum dijalankan dengan baik, hal ini 
terjadi karena minimnya pemahaman dari pemerintah 
daerah dan satker BLUD terhadap konsep dasar BLUD 
tersebut. Dalam konsep agensifikasi, harus memper-
hatikan dua ide dasar, yaitu adanya struktur yang 
dipisahkan (structural disaggregating) dan kontrak 
kinerja (performance contracting).  

Struktur yang dipisahkan idenya adalah untuk 
memecahkan organisasi kementrian/ departemen/ 
satker yang besar menjadi suatu bagian/agensi yang 
terpisah dengan harapan dapat meningkatkan 
transparansi dan memudahkan akuntabilitas publik, 
sehingga dapat membantu principal (departemen/ 
dinas) dalam meningkatkan kinerjanya. Sedangkan 
dengan dibuatnya kontrak kinerja, maka diharapkan 
hubungan tetap terjaga antara struktur purchaser/ 
provider atau policy/ operation dengan mensyaratkan 
penerapan a result-oriented focus kepada agensinya 
(Talbot dan Pollit, 2000). Budaya organisasi yang perlu 
dibangun untuk organisasi yang menerapkan agensifi-
kasi tidak cukup jika mendasarkan pada konsep eco-
nomic rationalism sebagaimana yang terdapat dalam 
konsep new public mangement yaitu budaya pasar (the 
market culture) (Perry.1995), tetapi kombinasi antara 
budaya hirarki (menjalankan program pemerintah), 
pasar (menghasilkan pendapatan dan menghadapi per-
saingan dalam memberikan pelayanan jasa pendidikan 
tinggi), dan adokrasi (memperoleh sumber daya lain-
nya dari luar organisasi dengan mengoptimalkan pe-
manfaatan aset)(Riyanto, 2012). Posisi budaya or-
ganisasi yang harus dikembangkan untuk model agensi-
fikasi dalam bentuk BLU dengan meminjam konsep dari 
Hooijberg and Petrock dalam Perry 1995 dan Cameron 
and Quinn 1999, dapat digambarkan dalam gambar 
berikut: 

Penerapan ide structural disaggregating harus 
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut 
(Talbot dan Pollit, 2000):  

 Spesifikasi tugas, yaitu instansi pemerintah yang di-
jadikan agensi harus memiliki tugas yang spesifik dan 
fokus, terutama dalam hal pemberian layanan jasa 
secara langsung kepada pemangku kepentingan, 
misalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 

 Spesialisasi tugas, yaitu bahwa agensi harus memiliki 
spesialisasi dan keahlian dibidang pelayanan ter-
tentu, misalnya universitas memiliki spesialisasi dan 
keahlian dibidang penyelenggaraan pendidikan 
tinggi, dan rumah sakit memiliki spesialisasi dan 
keahlian di bidang penyelenggaraan pelayanan kese-
hatan; 

 Unit akuntabilitas, yaitu bahwa agensi harus mampu 
meningkatkan transparansi dan meningkatkan 
akuntabilitas publik sehingga prinsipal dapat meman-
tau dan menekan kepada agensi untuk selalu men-
ingkatkan kinerjanya; 

 Otonomi manajerial, yaitu bahwa untuk dapat men-
capai target kinerja yang telah ditetapkan, maka 
agensi harus diberikan fleksibilitas dalam pengeolaan 
sumber daya keuangan,  dan sumber daya manusia 
serta fleksibilitas dalam pengaturan organisasi. 

Dalam dokumen kontrak kinerja, result harus 
diartikan secara spesifik dalam bentuk output atau 
bahkan outcomes, bukan input atau process. Untuk 
mencapai result tersebut, principal harus memberikan 
keleluasaan kepada manajemen untuk memaksimalkan 
diskresi untuk melakukan inovasi. Oleh karena itu 
dokumen kontrak kinerja diharapkan dapat mencakup 
beberapa hal penting sebagai berikut (Talbot dan Pollit, 
2000): 
Kontrak pengelolaan sumber daya, bahwa manajemen 

diberikan keleluasaan 
untuk mengelola sumber 
daya untuk mencapai 
target kinerja yang telah 
d i s e p a k a t i  a n t a r a 
manajemen d engan 
prinsipalnya; 
Laporan kinerja, bahwa 
seluruh hasil pelaksanaan 
pengelolaan organisasi 
oleh manajemen harus 
d i l a p o r k a n  k e p a d a 
prinsipal dalam bentuk 
Laporan Keuangan dan 
Laporan Akuntabilitas 
Kinerja setelah dilakukan 
audit oleh auditor 
independen; 
Peningkatan kinerja, 
b a h w a  m a n a j e m e n 
d iharapkan ma mpu 

The Adhocracy culture 

The Market 
culture 

The Hierarchy culture 

The Clan culture 

Satker 
Pemerintah

Agensi

Agensifi
kasi 

Flexibility and Discretion 

Stability and Control 

E
xternal Focus and D

ifferentiation
 

Internal Focus and Integration
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meningkatkan keekonomisan, keefisienan dan keefektifan 
(meningkatkan output, kualitas layanan jasa dan outcomes) sehingga 
dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan; 
Model anggaran berbasis kinerja, bahwa dalam penentuan 
kebutuhan sumber daya harus dapat dikaitkan antara kebutuhan 
anggaran per program dengan hasil (result) yang dicapai sehingga 
dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi 
manajemen. Penyusunan anggaran berbasis kinerja menggunakan 
pendekatan yang sistematik dan rasional yang memiliki keterkaitan 
dengan perencanaan jangka menengah secara utuh dan 
komprehensif sehingga informasi yang dihasilkan dari penerapan 
anggaran berbasis kinerja dapat memberikan kontribusi dalam 
perbaikan pengambilan keputusan manajemen sektor publik;  
Manajemen kinerja, bahwa prinsipal mensyaratkan kepada 
manajemen untuk meningkatkan strategic management process 
dalam pengelolaan organisasinya.  

BLUD sebagai agensi pemerintah dalam menyediakan 
barang atau jasa semi publik diharapkan mampu menjaga tingkat 
Marginal Cost of Production-nya (MCprod) berada dibawah MCprod 
swasta sebagaimana yang terdapat dalam grafik berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika BLUD menerapkan tarif barang/ jasa yang lebih tinggi 
atau bahkan sama dengan swasta, maka tujuan penerapan BLUD 
menjadi tidak tercapai. Konsep ini yang sampai dengan saat ini masih 
belum dijalankan dengan baik oleh satker BLUD. 

Pertanyaan mendasar yang biasanya muncul ketika satker 
pemerintah akan menerapkan konsep agensifikasi dalam bentuk 
BLUD yaitu: ”Apa sebenarnya yang akan dicapai oleh satuan kerja 
pemerintah yang memberikan pelayanan publik dengan 
menerapkan konsep agensifikasi dalam bentuk BLUD?”. Seyogyanya 
penerapan konsep agensifikasi dalam bentuk BLUD mampu 
mewujudkan agensi yang memiliki tata kelola yang baik dan 
berkinerja tinggi dengan 4 (empat) ciri utama yaitu: terciptanya 
organisasi yang sehat dan akuntabel; pelayanan yang berkualitas; 
efisiensi dan produktivitas; dan kesejahteraan pegawai. 

Menerapkan konsep agensifikasi dalam bentuk BLUD, 
menuntut konsekuensi logis pihak principal (pemerintah daerah) dan 
implementor (satker BLUD) adalah sebagai berikut: 

J i k a  B L U D 
menerapkan tarif 
barang/ jasa yang lebih 
tinggi atau bahkan 
sama dengan swasta, 
m a k a  t u j u a n 
penerapan BLUD 
menjadi tidak tercapai. 
Konsep ini yang 
sampai dengan saat ini 
m a s i h  b e l u m 
dijalankan dengan baik 
oleh satker BLUD. 

“ 

“ 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan penerapan BLUD perlu adanya peningkatan 
pemahaman atas konsep agensifikasi sebagai konsep dasar dari BLUD oleh jajaran pemerintah daerah maupun pejabat 
pengelola BLUD dan bagi prinsipal (pemda) harus segera mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dan bagi 
pejabat pengelola BLUD agar segera membangun berbagai sistem yang dibutuhkan agar implementasi BLUD dapat 
dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (Ayi) 

Principal 
(Menyiapkan Berbagai Infrastruktur) 

Implementor (Pengembangan berbagai infrastruktur) 

Infratrastruktur Perencanaan 
Kebijakan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB),  
RBA dan pengembangan kompetensi perencanaan 

Perencanaan berbasis kinerja 
Menyusun berbagai kebijakan operasional, sistem, 
dan prosedur serta kelengkapan lainnya yang 
berkaitan dengan perencanaan berbasis kinerja yang 
akan dilaksanakan oleh satker BLUD 

Infrastruktur Pengelolaan Keuangan 
Kebijakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas 
Kebijakan perbendaharaan pendapatan non APBD/
APBN 
Kebijakan mengenai akuntansi dan pelaporan keuan-
gan, pengelolaan kas dan investasi jangka panjang, 
piutang, hutang, dan pengembangan kompetensi 
pengelolaan keuangan 

Pengelolaan Keuangan 
Menyusun RBA, sistem dan prosedur penatausahaan, 
pencatatan dan akuntansi,serta pertanggungjawaban 
keuangan, sistem informasi manajemen keuangan, 
sistem informasi akuntansi, pengelolaan pendapatan; 
pengelolaan belanja; pengelolaan kas; pengelolaan 
investasi; pengelolaan piutang dan hutang. 

Infrastruktur Pengelolaan Aset 
Kebijakan pengadaan barang dan jasa 
Pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset 

Pengelolaan Aset Tetap 
Menyusun kebijakan, sistem  dan prosedur untuk: 
pengadaan barang dan jasa; penatausahaan aset; 
optimalisasi pemanfaatan aset; penghapusan dan 
penjualan aset, dan sistem informasi manajemen aset, 

Pengelolaan SDM 
Kebijakan rekrutmen pegawai non PNS,  penempatan 
dan pengembangan pegawai, kontrak kinerja dan 
remunerasi 

Pengelolaan SDM 
Pengembangan kelengkapan fungsi manajemen 
berupa sistem pengelolaan SDM 

pengelolaan organisasi dan tata kelola 
Kebijakan pengembangan dan transformasi 
organisasi, model struktur organisasi BLUD, 
kelengkapan struktur dan pola hubungan, serta pola 
hubungan antara dinas/ badan teknis dgn BLUD. 

Organisasi dan tata kelola 
Melakukan kajian kebutuhan pengembangan 
organisasi dan tata kelola, melakukan analisis jabatan 
dan beban kerja, menetapkan  standar kompetensi 
pegawai, mengembangkan konsep budaya organisasi 
yang inovatif, kode etik organisasi. 

Mutu Pelayanan 
Kebijakan pengembangan standar pelayanan minimal 
(SPM), standard operating procedure (SOP), 
hubungan kerjasama dengan pihak ke-3, dan kebijakan 
penjaminan mutu pelayanan. 

Mutu pelayanan 
Melakukan kajian pengembangan jenis layanan, 
terobosan kerja sama peningkatan mutu dan cakupan 
pelayanan, pengembangan standar mutu pelayanan, 
mengembangkan SOP dan penjaminan mutu 
pelayanan. 

Pengembangan SPIP 
Kebijakan mengenai pola hubungan pengembangan 
SPIP satker BLUD dengan SKPD, kelembagaan 
pengembangan SPIP, pembinaan pengembangan 
SPIP, monitoring dan evaluasi pengembangan SPIP 
yang dilakukan oleh staker BLUD. 

Pengembangan SPIP 
Mengimplementasikan dan mengembangkan unsur 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko,  aktivitas 
pengendalian, informasi dan komunikasi serta melaku-
kan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan 
SPIP. 

Pengawasan 
Kebijakan atau pengaturan mengenai pengawasan 
mutu pelayanan, pengawasan atas pelaksanaan 
program pemerintah, pelaksanaan program mandiri 
BLUD, evaluasi kinerja pelayanan, evaluasi 
pelaksanaan BLUD, serta audit atas laporan keuangan 
BLUD. 

Penguatan SAKIP 
Mengembangkan sistem pengukuran kinerja, evaluasi 
kinerja dan mengembangkan pelaporan kinerja. 
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Seorang auditor tugas utamanya adalah mengaudit, bukan seba-
gai narasumber, pendamping ataupun fasilitator.  Adanya  kega-
mangan juga kadang dirasakan, jangan-jangan permintaan dari 
klien-klien, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pe-
merintah daerah sebenarnya bukan area kompetensi dari kantor 
(dalam hal ini PFA) untuk memberikan jawaban atau solusi. 
Nah, dari obrolan ngalor-ngidul tadi, sebagai seorang PFA,  kita ini 
harus bagaimana…, harus berbuat apa…, dan kalau berjalan 
arahnya ke mana? Quo Vadis PFA? Apakah tetap keukeuh…kita ini 
adalah auditor, pekerjaannya ya mengaudit seperti jaman ba-
heula, atau…harus berubah dan menyesuaikan diri, bukan hanya 
mengaudit, tapi jauh lebih luas dari itu…. 
Auditor Intern 
Sebelum zamannya reformasi, memang masih ada kerancuan 

posisi PFA karena belum jelasnya pada saat itu fungsi dari BPKP, apakah 
sebagai auditor ekstern ataukah sebagai auditor intern. Kalau melihat 
posisinya memang seharusnya menjadi auditor intern, namun kalau dika-
takan sebagai auditor intern, pada kenyataannya tugas yang dilakukan 
sebagian besar adalah audit ekstern, yaitu memberikan opini, yang nota-
bene seharusnya adalah tugas dari auditor ekstern yaitu BPK yang diakui 
dalam konstitusi. 

Setelah munculnya zaman reformasi, sudah ada kejelasan posisi 
lembaga pengawasan BPKP, yaitu sebagai auditor intern, artinya PFA 
bidang pekerjaannya adalah sebagai auditor intern, bukan auditor ek-
stern. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per 220/M PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 
angka kreditnya sebutan jabatan auditor juga sudah cukup jelas, yaitu 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan 
wewenang untuk melakukan pengawasan intern, artinya sebagai auditor 
intern. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh 
proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan penga-
wasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelengga-
raan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan 
yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai den-
gan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentin-
gan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.  
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QUO VADIS 
PFA ? 

Muhammad Muhsin 
PFA Bidang APD 

SUATU PAGI SAAT SARAPAN DI KANTIN KANTOR TERDENGAR 
OBROLAN NGALOR- NGIDUL ANTARA BEBERAPA ORANG PEJA-
BAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA) MENGENAI PENUGASAN 
YANG SEDANG DIHADAPI.  MUNCUL KELUHAN DARI BEBERAPA 
AUDITOR MENGENAI KEKURANGPERCAYAAN DIRINYA UNTUK 
BERBICARA DI DEPAN UMUM DALAM RANGKA TUGAS SEBAGAI 
NARASUMBER MAUPUN FASILITATOR PADA SEBUAH PEMER-
INTAH DAERAH. SEMPAT MUNCUL JUGA KOMENTAR BAHWA 
TUGAS YANG DIHADAPI SAAT INI SUDAH MELENCENG DARI 
HABITAT ASLI PFA YAITU SEBAGAI SEORANG AUDITOR.  
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Definisi  tersebut sejalan dengan definisi men-
genai audit intern yang dikemukakan oleh “mbahnya
audit internal”, yaitu Sawyer, bahwa audit internal 
adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif 
yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan 
kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk 
menentukan apakah: 
 Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan 

dapat diandalkan 
 Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi 

dan diminimalisasi 
 Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti 
 Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 
 Sumber daya telah digunakan secara efisien dan 

ekonomis 
 Tujuan organisasi telah tercapai secara efektif; 

Definisi tersebut menggambarkan betapa 
luasnya peranan audit(or) internal dalam suatu or-
ganisasi, tidak hanya mencakup peran dan tujuan 
adanya auditor internal saja, namun mengakomodasi 
juga kesempatan dan tanggung jawab dari auditor 
internal. Auditor internal dapat berperan sejak peren-
canaan sampai pelaporan kegiatan-kegiatan yang ada 
dalam organisasi, tidak terbatas pada akuntansi atau 
keuangan saja. Ini jelas berbeda dengan peran sebagai 
auditor eksternal yang sejak dulu telah mendarah dag-
ing dan telah dijalani oleh PFA. Perubahan ini cukup 
drastis dan memerlukan kesiapan dari PFA untuk 
menghadapai dan menyesuaikan dengan peran baru 
yang seharusnya. 

Kalau melihat kondisi riil mengenai jenis penu-
gasan yang dihadapi oleh seorang PFA saat ini, tern-
yata sangat beragam. Meskipun kadang sulit membe-
dakan definisi yang pasti mengenai jenis penugasan, 
berikut ini jenis-jenis penugasan yang sering dihadapi 
oleh seorang PFA : Audit operasional/kinerja, Peman-
tauan (monitoring), Narasumber, Pendampingan, 
Asistensi, Pengajar, Fasilitator, Kajian, Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Reviu.  

Dari jenis layanan tersebut tergambar bahwa 
peran tugas PFA ternyata sangat luas, jauh lebih luas 
dari hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi atau 
audit.  Memang akuntansi masih merupakan bagian 
dari bidang kerja PFA, namun bukan hal yang paling 
utama lagi. Hal ini sejalan dengan perubahan posisi 
BPKP sebagai auditor internal yang memang lingkup 
tugasnya sangat luas seperti telah dikemukakan sebe-
lumnya. Nah, bagaimana posisi PFA? Melihat posisi 
BPKP sebagai auditor internal dan melihat kondisi riil 
dari jenis dan bidang layanan tersebut, maka PFA mau 
tidak mau harus bisa berubah, dari seorang auditor 
tulen (lebih berorientasi auditor eksternal) menjadi 
seorang auditor internal modern yang mempunyai 
peran yang lebih luas dalam organisasi. 

Untuk menjadi seorang auditor intern yang 
baik, seorang PFA harus mempunyai kompetensi seba-
gai seorang auditor intern. Kompetensi berkenaan 
dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa 
pekerjaan yang harus dilakukan. Kompetensi ini men-
ghubungkan antara tugas-tugas yang akan dikerjakan, 
konteks tempat pekerjaan yang akan dilakukan, krite-
ria kinerja yang spesifik, dan sifat-sifat khusus yang 
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. 
Institut Internal Auditor (IIA) memberikan kerangka 
kompetensi yang dapat dijadikan acuan untuk meny-
iapkan dan meningkatkan kemampuan auditor inter-
nal. 

Menurut IIA, seorang auditor internal harus 
memiliki kompetensi yang mendukung tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai internal auditor, yaitu: 
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Keahlian Interpersonal (Interpersonal Skills) 
Keahlian interpersonal mutlak dibutuhkan karena auditor internal dalam tugas-
nya pasti akan berinteraksi dengan orang lain, apalagi jika melihat realisasi penu-
gasan PFA saat ini yang sebagian besar berupa penugasan non audit. Penugasan 
non audit menuntut seorang PFA untuk selalu aktif berinteraksi dengan klien 
untuk menawarkan solusi dan harus punya keahlian untuk meyakinkan dan 
memberi keyakinan bagi klien. Auditor intern harus bisa menjelaskan sesuatu 
yang rumit menjadi cukup sederhana bagi klien agar mudah dipahami dan mu-
dah untuk dilaksanakan. Tanpa adanya keahlian interpersonal yang baik peran-
peran yang dituntut pada seorang PFA dapat berjalan kurang efektif.    
Penguasaan atas metode dan tehnik pemecahan masalah (Tool and Techniques) 
Institut Internal Auditor (IIA)  memberikan rambu-rambu bahwa seorang auditor 
harus menguasai alat dan teknik pemecahan masalah dalam rangka memberi 
pilihan solusi bagi klien. Penggunaan alat riset operasi yang ilmiah dengan didu-
kung manajemen risiko merupakan keharusan bagi auditor internal. Apapun 
solusi yang disodorkan oleh auditor intern kepada klien pada hakekatnya kepu-
tusan sepenuhnya ada di tangan klien. Solusi yang diberikan oleh auditor intern 
tentu sudah memperhitungkan segala risiko yang akan dihadapi oleh klien. Hal 
ini memerlukan pengetahuan yang memadai tentang manajemen risiko. Kompe-
tensi auditor internal sangat banyak berhubungan dengan kinerja. Oleh karena 
itu pengetahuan mengenai pengukuran kinerja juga mutlak diperlukan. Tang-
gung jawab pelaksanaan SPIP yang sekarang ini pada auditor intern sebenarnya 
memang dalam area kompetensi dasar seorang auditor, bukan karena manda-
tory saja dari peraturan perundangan. Seorang auditor intern harus menguasai 
sistem pengendalian intern termasuk penilaian risiko. 
Penguasaan area pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
(Knowledge areas information necessary to do the job) 
Datangnya penugasan yang bertubi-tubi dari klien dan dengan begitu ragamnya 
penugasan ataupun pertanyaan dari klien kadang membuat posisi auditor inter-
nal seolah seperti “hangabehi”, artinya harus bisa menguasai semuanya. Apakah 
auditor intern wajib menjawab seluruh pertanyaan atau permasalahan yang dia-
jukan klien? Apakah auditor intern mempunyai kompetensi untuk menjawab 
ataupun memberi solusi atas seluruh permasalahan atau pertanyaan dari klien? 
Memang agak sulit menjawabnya. Namun IIA telah memberikan rambu-rambu 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor intern. Dari rambu-rambu 
tersebut paling tidak sudah dapat memberikan gambaran pada area mana saja 
kompetensi seorang auditor dalam membantu memberi solusi atas permasala-
han dari klien. Dari rambu-rambu tersebut terlihat bahwa kompetensi dari audi-
tor intern adalah dalam bidang keuangan dan manajemen. Area kompetensi 
tersebut menunjukkan betapa luasnya area yang di-cover oleh auditor intern. 
Semua kegiatan apapun dan di manapun sejak perencanaan sampai pertang-
gungjawaban pasti akan berhubungan dengan manajemen dan selalu berhubun-
gan dengan keuangan, dan itu menjadi area kompetensi auditor intern. Namun 
demikian tiap kegiatan, atau tiap instansi dari klien mempunyai core bisnis yang 
berbeda-beda, tentu tidak semuanya harus dikuasai oleh auditor intern. Auditor 
intern harus memahami core bisnis dari klien, namun tidak harus menguasai apa 
yang dilakukan oleh klien.  
Penguasaan standar, teori dan metodologi internal audit (Standard, Theory and 
Audit Method) 
Untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, seorang auditor intern harus 
menguasai standar, teori, dan metodologi internal audit. Hal ini dapat menjadi 
jaminan bahwa apapun yang dilaksanakan oleh auditor intern telah sesuai den-
gan standar, sehingga akan menjamin mutu layanan yang diberikan. Dalam me-
laksanakan tugasnya auditor intern harus selalu berpedoman pada rambu-rambu 
yang ditetapkan berupa kode etik auditor intern untuk menjamin integritasnya. 
Penguasaan serta pelaksanaan sesuai standar, teori, metodologi serta kode etik 
dari auditor internal diharapkan dapat menjamin profesionalitas, obyektifitas 
serta integritas dari auditor internal. 
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Peningkatan Kompetensi PFA 
Bagaimana seorang PFA memenuhi kompetensi tersebut? Untungnya sebagian besar PFA mempunyai latar 
belakang keilmuan yang homogen, yaitu akuntansi dan manajemen. Kalau melihat kurikulum, baik yang mele-
wati DIII terlebih dahulu, atau langsung S1, area kompetensi nomor 2, 3, dan 4 seharusnya sudah dikuasai me-
lalui bangku kuliah. Sebagian besar riset operasi, teknik dan peralatan pemecahan masalah, teknik perkiraan, 
dan ilmu-ilmu dasar bagi auditor internal pernah diajarkan sebagai mata kuliah wajib atau pilihan. Apalagi kalau 
PFA dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang starta 2 atau strata 3, tentu akan menambah kompetensi PFA 
mapun update terhadap pengetahuan yang telah dimiliki. Namun bagi sebagian PFA bangku kuliah merupakan 
saat yang telah cukup lama terlewati sehingga perlu dilakukan update terhadap pengetahuan yang “pernah” 
dikuasai. Pemutakhiran juga perlu selalu dilakukan karena perkembangan ilmu manajemen dan akuntansi  san-
gat pesat dan penuh dinamika perubahan. Tanpa dimutakhirkan, pengetahuan 
yang dikuasai akan usang ditelan kemajuan zaman. Bagaimana meng-update 
pengetahuan tersebut? 
Knowledge Based Management 
Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai saat ini berkembang 
adanya Knowledge Based Management (KBM), yang bisa diartikan sebagai kum-
pulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, 
mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. 
Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan 
(knowledge), baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat 
di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Dengan adanya KBM pada 
suatu organisasi di harapkan pegawai selalu belajar untuk meningkatkan pen-
getahuan dan adanya kebiasaan untuk membagi pengetahuan pada pegawai 
lain sehingga dapat terhindar dari kesenjangan pengetahuan antar pegawai. 
Dengan adanya KBM di BPKP yang didukung kebijakan, aturan, sistem baik per-
angkat lunak maupun perangkat keras, kompetensi pegawai akan meningkat 
dan selalu update terhadap pengetahuan yang berkembang. 
Kondisi PFA 
Dari sisi kompetensi keilmuan, sebagian besar PFA sesuai dengan persyaratan 
kompetensi yang dikemukakan oleh IIA. Hanya saja diperlukan tambahan pen-
getahuan lain baik lewat pendidikan dan pelatihan ataupun lewat PKS. Idealnya seorang auditor intern diang-
gap kompeten sesuai dengan standar IIA jika telah lulus mengikuti ujian sertifikasi auditor internal (CIA). Na-
mun jika belum mencapai kondisi ideal tersebut, paling tidak PFA dapat mempersiapkan diri atau mengem-
bangkan pengetahuannya sesuai dengan standar kompetensi auditor internal.  
Dari pengamatan dan pengalaman atas penugasan non audit selama ini, tidak semua PFA bersedia atau siap 
untuk menjadi narasumber, fasilitator, pengajar, pemandu diskusi, atau apa saja namanya yang mengharuskan 
PFA untuk berbicara atau berdiskusi di depan umum. Alasan untuk tidak bersedia cukup beragam, ada yang 
merasa tidak mampu ada pula yang merasa mampu namun tidak percaya diri. Kalau di lihat dari penguasaan 
materi, tentu tidak diragukan lagi bahwa PFA mampu menguasai materi, entah karena menguasai sejak di 
bangku kuliah, pernah diklat, browsing internet, membaca buku atau lewat file sharing. Memang PFA dituntut 
harus bisa belajar cepat untuk dapat menguasai materi. Sebenarnya yang sering menjadi kendala adalah ke-
mampuan menyampaikan materi pada seorang PFA, artinya kemampuan untuk memindahkan pengetahuan 
dari PFA kepada klien secara efektif. Banyak orang yang pandai dan pakar dalam penguasaan suatu pengeta-
huan, tapi tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut mampu menyampaikan atau menularkan pengeta-
huannya tersebut kepada orang lain dengan efektif. Hal ini bisa dimaklumi karena memang sejak dari bangku 
kuliah seorang calon auditor intern tidak dipersenjatai dengan teknik komunikasi efektif, misalnya teknik men-
gajar. Adanya diklat atau PKS di kantor selama ini cenderung hanya membahas materi, sebagian kecil yang 
membahas teknik mengajar misalnya hanya pada saat TOT. Kalau ada PFA yang dianggap mampu mengajar 
biasanya karena “belajar sendiri” atau karena pernah mengikuti TOT dan terbatas untuk materi tertentu.  
Saat ini penugasan PFA lebih banyak mengarah pada konsultatif. PFA harus dapat menjadi mitra kerja klien 
sebagai seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, wajib hukumnya mempunyai kemampuan komunikasi 
yang baik. Auditor harus dapat memahami dengan baik apa kebutuhan klien, bagaimana menggali informasi 
dari klien, bagaimana melakukan pendekatan dengan klien, bagaimana bekerja sama dengan klien mencari 
solusi terbaik. Penguasaan materi memang hal utama dalam kompetensi seorang auditor intern, namun tanpa 
dibarengi dengan kemampuan interpersonal skill yang baik tentu tugas-tugas auditor intern menjadi kurang 
efektif. (MM) 
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Mewujudkan layanan berkualitas untuk stakeholder harus 
dimulai dari perbaikan proses bisnis internal dalam suatu 
organisasi. Pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-
karta, kesadaran akan hal tersebut mendorong dilaku-
kannya identifikasi atas berbagai masalah dalam proses bis-
nis sekaligus menemukan solusi pemecahannya. Dari hasil 
identifikasi, area proses bisnis yang perlu ditingkatkan 
adalah : 
Sinkronisasi Kegiatan PKP2T dan Non PKP2T, Perbaikan 
Mekanisme Penyusunan Laporan Berkala kepada Kepala 
Daerah, Implementasi Manajemen Perubahan, 
Implementasi Knowledge Based Management, dan Pengen-
dalian Gratifikasi. 
Guna membahas berbagai permasalahan tersebut di atas 
Perwakilan BPKP DIY menyelenggarakan Rapat Kerja yang 
dipandang strategis sebagai sarana brainstorming untuk 
menjaring masukan dan solusi berharga dalam rangka pen-
ingkatan kualitas layanan kepada stakeholder. Dengan men-
gusung tema “Implementasi Manajemen Perubahan 
menuju Perwujudan Kinerja Unggul” dan slogan “Change or 
to be Nothing”, rapat kerja dilaksanakan di Oxalis Regency 
Hotel Magelang pada tanggal 13-15 Maret 2013 dan diikuti 
oleh 69 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, 
PFA dan pejabat fungsional lainnya. 

Liputan Khusus 

ADA TIGA HAL PENTING YANG HARUS MENJADI KOMITMEN DALAM SEBUAH RAPAT KERJA, YAITU IMPLEMENTASI, 
IMPELEMNTASI, DAN IMPLEMENTASI. RAPAT KERJA HENDAKNYA TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAI FORMALITAS BELAKA, 
NAMUN HARUS MENGHASILKAN REKOMENDASI ATAS MASALAH YANG ADA DAN RENCANA TINDAK YANG NYATA UNTUK 
MELAKSANAKAN REKOMENDASI TERSEBUT, DEMIKIAN DISAMPAIKAN BAPAK ACHMAD SANUSI, DEPUTI KEPALA BPKP 
BIDANG INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM DALAM PEMBUKAAN RAKER. 

MERESPON DAN 
MENGAWAL PERUBAHAN 
Fourita Mei W. 
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Raker diawali dengan kegiatan outing sebagai 
‘sesi pemanasan’ dengan tujuan memupuk 
kebersamaan diantara sesama pegawai. 
Meskipun hanya difasilitasi oleh para instruk-
tur lokal yang amatiran, acara berlangsung 
dengan semangat dan meriah.  Diwarnai aksi 
tubruk-menubruk, seret-menyeret dan jatuh 
bangun saat bersaing mengejar kemenangan 
kelompoknya, tapi gelak tawa dan semangat 
kekeluargaan tetap mewarnai acara dari awal 
sampai akhirnya. Seru ! Kapan lagi bisa nger-
jain teman (bahkan atasan) sendiri. 
Malam harinya (13/03/13), acara Raker resmi 
dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Achmad Sanusi. 
Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar raker yang membahas materi dalam bentuk komisi-
komisi akan menghasilkan simpulan dan rencana aksi yang akan mendorong peningkatan kinerja 
Perwakilan BPKP DIY dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders di wilayah DIY. Lebih-lebih 
setelah pemerintah daerah DIY mengalami perubahan menjadi daerah istimewa, dengan kewenan-

gan istimewa yang lebih luas, tentu diperlukan 
upaya proaktif dari Perwakilan BPKP DIY dalam 
mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan 
negara/daerah dan tata kelolala kepemerintahan 
yang baik di wilayah DIY. Peran BPKP sebagai as-
surance dan consulting, harus mampu memberi-
kan andil yang signifikan bagi stakeholders. Selain 
itu beliau juga menekankan agar Raker tidak dilak-
sanakan sebagai formalitas belaka, namun hasil-
hasil dan rencana tindaknya harus diimplementa-
sikan dengan baik. Disamping membuka secara 
resmi Raker, Deputi juga hadir untuk menyaksikan 
penandatanganan Pernyataan Kesanggupan Me-
menuhi Target Penyerapan Anggaran dan Target 
Kinerja Tahun 2013. 

Selain pembahasan kelima proses bisnis di dalam lima komisi, untuk menambah wawasan, peserta 
Rapat Kerja juga diberikan materi mengenai rencana penerapan ISO 9001:2008 di Perwaakilan BPKP 
DIY dan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, serta menghadirkan Kepala Bappeda DIY seba-
gai narasumber gambaran kebijakan Pemerintah DIY sehubungan terbitnya UU Keistimewaan DIY. 
Yang terakhir ini menjadi penting karena dengan disahkannya UU Keistimewaan sudah barang tentu 
akan berpengaruh pada tata kelola DIY di masa yang akan datang. 
Pada malam terakhir Rapat Kerja, diselenggarakan acara internalisasi Budaya Kerja melalui malam 
keakraban yang dimeriahkan dengan lomba Stand 
Up Comedy antar bidang/bagian. Ada yang tampil 
seadanya, ada yang malu-malu, ada pula yang tern-
yata punya bakat terpendam. Tapi semuanya sukses 
mengocok perut para penonton meskipun mungkin 
bukan karena materi Stand Up Comedy-nya yang 
lucu, melainkan menertawai gaya dan penampilan 
peserta yang gugup dan grogi. Lucu nggak lucu ha-
rus lucu. Itu semangatnya. 
Akhirnya dengan pembacaan simpulan akhir, Rapat 
Kerja Perwakilan BPKP DIY Tahun 2013 ditutup. Ada 
segudang rencana tindak yang telah disepakati un-
tuk diimplementasikan.  
 

Liputan Khusus 
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Beberapa rencana tindak yang disepakati adalah sebagai berikut : 
 
 Kita perlu memiliki sertifikat ISO 9001:2008 agar kita concern dan memiliki komit-

men terhadap kualitas serta spaya ada pengendalian terhadap kualitas yang die-
valuasi secara periodik.  

 BPKP harus menjadi teladan dan mendorong stakeholder untuk meningkatkan 
kualitas pekerjaan.  

 Penugasan non PKP2T tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu antisipasi terkait 
risiko yang mungkin terjadi antara lain dalam alokasi dana, tenaga dan tuntutan 
hukum.  

 Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah harus 
memberi manfaat bagi gubernur, sehingga perlu diantisipasi perspektif perkem-
bangan UU Keistimewaan, dan perlu ditanyakan kepada Gubernur apa saja infor-
masi yang beliau butuhkan.  

 Seluruh Bidang harus memahami isi Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas 
Keuangan Negara/Daerah, sehingga mengetahui informasi apa yang dapat disum-
bangkan oleh Bidang. 

 Segera dilakukan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuan-
gan Negara/Daerah dan perbaikan SOP Pengelolaan Hasil Pengawasan.  

 Perlu pemetaan dengan indikator Manajemen Perubahan yang lebih konkrit untuk 
mengukur posisi Perwakilan BPKP DIY dalam implementasi Manajemen Perubahan.  

 Implementasi Manajemen Perubahan dan Knowledge Based Management (KBM) 
harus lebih diperjelas dan implementatif dengan dilengkapi rencana tindak yang 
lebih konkrit.  

 Salah satu implementasi KBM adalah dengan memaksimalkan e-library dan men-
gumpulkan paparan serta buku dalam bentuk soft copy atau e-book yang nantinya 
bisa diakses oleh seluruh pegawai.  

 Satgas Pengendalian Gratifikasi perlu dibentuk untuk memfasilitasi proses pembe-
lajaran menjadi instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola yang baik dan 
bersih.  

 
 
 
Ada sejuta harapan bahwa 
apa-apa yang dihasilkan 
dalam Rapat Kerja kali ini 
dapat mewujudkan perbai-
kan bagi kinerja Perwakilan 
BPKP DIY dan memberikan 
peningkatan layanan bagi 
para stakeholders. Ini saat-
nya berubah. Change or to be 
nothing…! (Mei ) 
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Tim kelompok budaya kerja di Per-
wakilan BPKP Provinsi DIY telah mela-
kukan kampanye Ayo Tepat Waktu 
untuk mendorong peningkatan komit-
men pegawai terhadap ketepatan 
waktu yaitu dalam bentuk pemasan-
gan spanduk, stiker, pin dan pemua-
tan artikel di Paris Review, Paris Mini.  
Hal itu dilakkukan dalam rangka men-
ingkakan komitmen pegawai Perwaki-
lan BPKP Provinsi DIY untuk semakin 
menghargai waktu. Pekerjaan yang 
tidak mudah, karena menyangkut pe-
rubahan kebiasaan dan budaya 
masyarakat kita yang notabene 
masyarakat Indonesia masih dikenal 
dengan jam karet dan semacamnya. 
Terbesit pertanyaan  apakah 
menengakkan puncuality atau 
ketepatan waktu hanyalah sebuah 
impian belaka dan merupakan  mission 
impossible? 
Bukan berarti pesimis tetapi mencari 
jalan keluar bagaimana budaya tepat 
waktu bisa ditegakkan dan bahkan 
bisa berakar kuat. Diperlukan 
kesadaran yang tinggi dari pelaku 

budaya itu sendiri yaitu manusianya untuk menegakkan tepat waktu ini.  
Kembali merenungkan mengapa tepat waktu begitu penting kita tegak-

kan, dalam sebuah tulisan Brett and Kate McKay berjudul A Man IS Punctual : The 
Importance of Being on Time yang dimuat The Art of Manliness menyebutkan 
beberapa hal mengapa tepat waktu begitu penting. 

 Tepat waktu mencerminkan kesopanan dan menghormati orang lain. 
Terlambat adalah perbuatan yang egois. Dengan membiarkan orang 
lain menunggu seakan akan kita mengatakan bahwa waktu kita lebih 
penting dari orang lain 

 Tepat waktu memperkuat dan mengungkapkan integritas. Ketika kita 
berjanji bertemu pada jam 7 esok hari dan kita menepatinya orang tahu 
bahwa kita adalah bagaimana yang kita katakan 

 Tepat waktu menunjukkan kita bisa diandalkan. Ketika seseorang selalu 
berada si tempat di mana dia seharusnya ada pada jam yang telah diten-
tukan maka orang akan merasa kita bisa diandalkan. Orang-orang akan 
percaya bergantung pada kita. 

 Tepat waktu membangun rasa percaya diri. Dengan tepat waktu men-
gajarkan kepada kita untuk bergantung pada diri sendiri. Semakin kita 
menjaga janji yang kita buat, semakin banyak rasa percaya diri akan 

PUNCTUALITY :   
MISSION (IM)POSSIBlE ?    

Afriani Nurfajriyah  
PFA bidang IPP 

Kolom Budaya Kerja

Dok. Yasril 
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tumbuh. Dan semakin kita 
mendapatkan penguasaan 
diri, semakin sedikit kita 
mengharapkan pertolongan 
orang lain.  

 Tepat waktu menjamin kita 
berada di posisi terbaik . 
Ketika kita datang tepat 
waktu, lebih baik lagi sedikit 
lebih awal, kita memiliki be-
berapa menit untuk men-
gumpulkan 
pikiran,mempersiapkan ma-
teri,dan merencanakan se-
sutu dengan tepat. 

 Tepat waktu membangun 
dan mengungkapkan 
disiplin. Orang yang tepat waktu menunjukkan bahwa dia bisa mengatur waktu, bahwa ia 
memperhatikan detail, dan bahwa ia dapat menyisihkan ini untuk melakukan itu -. Hidup 
menjadi lebih teratur 

 Terlambat adalah suatu bentuk pencurian. Ini fakta yang tidak disadari. Ketika kita mem-
buat orang lain menunggu, sebenarnya kita mencuri waktu mereka yang tidak akan pernah 
kembali. Bisa jadi waktu mereka akan menjadi uang dan mereka kehilangan waktu mereka 
untuk hal-hal penting lainnya. Jika kita berpikir bahwa mencuri uang dan barang adalah per-
buatan yang tidak bisa dibenarkan, maka ketika harus berpikir sama ketika seseorang harus 
menunggu kita. 

 Tepat waktu bisa menyederhanakan hidup. Hidup perlu ketenangan. Apabila kita sering 
terlambat bisa mengakibatkan rasa malu, menciptakan alasan-alasan yang bisa jadi dibuat-
buat, ketegangan karena mendapat marah atasan atau pandangan tidak hormat dari te-
man.  

 
Membaca renungan di atas, tepat waktu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Diper-

lukan suatu komitmen bersama un-
tuk mewujudkannya. Selain ajakan-
ajakan seperti yang telah dilakukan 
oleh Kelompok Budaya Kerja. Komit-
m e n  t er h a d ap  k et ep at a n 
waktu,diperlukan suatu keteladanan 
untuk melaksanakan tepat waktu ini. 
Keteladanan bisa berasal dari teman 
sejawat, senior, maupun atasan. 
Dengan begitu penegakkan puncual-
ity atau tepat waktu bukan hanya 
sebuah impian atau mission im-
posible tetapi menjadi sesuatu yang 
bisa kita wujudkan. Dan kita tidak 
akan patah semangat (Ani).  

PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013



PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013  54 PARIS REVIEW, SEMESTER I, 2013 54

MARATHON: JAM PIMPINAN, PENGARAHAN KAPUSBIN JFA, DAN 
SOSIALISASI KPKU.  31 Januari 2013  

 “Peran BPKP sangat strategis yaitu mengawal dan mendampingi 
pembangunan negeri ini dengan masukan yang profesional dan obyektif 
sehingga meyakinkan Presiden bahwa seluruh program yang telah disusun 
serta visi dan misi yang dibangun betul-betul dapat dicapai.” Demikian 
disampaikan Binsar Simanjuntak, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Perekonomian dalam acara Jam Pimpinan yang dilaksanakan Kamis 
(31/1) di aula Perwakilan BPKP DIY, yang diikuti oleh seluruh pegawai 
Perwakilan BPKP. Setelah pengarahan dari Deputi Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Perekonomian, dilanjutkan dengan Pengarahan Kepala 
Pusat Pembinaan JFA, Sidik Wiyoto, yang mengupas current issues seputar 
JFA. Agenda terakhir adalah sosialisasi Kriteria Penilaian  Kinerja Unggul 
(KPKU), disampaikan oleh tim dari Deputi Akuntan Negara yang 
dikomandani oleh Andilo Tohom. KPKU merupakan current issue di 
Kementerian BUMN dimana BPKP diharapkan berperan sebagai examiner 
maupun konsultan KPKU.  

PERWAKILAN BPKP DIY : TUAN RUMAH FORBES APIP DIY TAHUN 2013 
15 Januari 2013  
Selasa (15/01), bertempat di aula Perwakilan BPKP DIY telah dilaksanakan 
Forum Bersama (forbes) APIP Daerah Istimewa Yogyakarta  dengan tema 
“Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Melalui Rencana Aksi Menuju 
WTP”. Acara dihadiri oleh Perwakilan APIP Inspektorat Se-DIY dan APIP 
Inspektorat Kabupaten/ Kota Wilayah Jawa Tengah yang menjadi Wilayah 
Kerja Perwakilan BPKP DIY sebagai peninjau.  

KUNJUNGAN WALIKOTA YOGYAKARTA: INGIN SEGERA WUJUDKAN TATA 
KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK .  08 Januari 2013  
Selasa (8/1), mengawali tahun 2013, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti 
bersilaturahmi ke Perwakilan BPKP DIYyang diterima langsung oleh Kepala 
Perwakilan BPKP DIY, Condro Imantoro. Pada kesempatan tersebut, Walikota 
Yogyakarta dan jajarannya menegaskan kembali komitmennya untuk terus 
meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta, dan berharap kerja sama yang selama ini 
sudah terbangun baik agar lebih ditingkatkan lagi dengan mengacu pada 
MoU yang sudah ditandatangani Beliau mengharapkan bantuan Perwakilan 
BPKP DIY dalam penerapan sisitem informasi manajemen berbasis teknologi 
informasi yang terintegrasi untuk seluruh SKPD dalam pengelolaan 
keuangan dan aset daerah.   

PEGAWAI BPKP DIY LAKUKAN PEMBAHARUAN KOMITMEN  
07 Januari 2013  

Senin (7/1) seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY mengukuhkan kembali 
kepatuhannya terhadap Aturan Perilaku Pegawai BPKP dan Pakta Integritas 
melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Kepatuhan 
Terhadap Aturan Perilaku Pegawai BPKP. Kepala Perwakilan, Condro 
Imantoro, dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan yang 
dilaksanakan setiap tahun ini, bukan hanya seremonial belaka, tetapi untuk 
mengingatkan seluruh pegawai agar selalu menegakkan dan meningkatkan 
integritas dalam melaksanakan tugas.  

Berita Foto
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RAKER BIDANG KEINVESTIGASIAN 
15 Maret 2013  
“BPKP,  memiliki SDM  Akuntan Forensik nomor satu di Indonesia 
untuk TIPIKOR namun kurang dipromosikan, tidak dikenal bahkan 
ditolak dibeberapa tempat dalam PKKN.’’ Demikian disampaikan 
Theodorus M. Tuanakotta,  staf pengajar dan peneliti  di Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia yang juga pengarang buku Akuntansi 
Forensik & Audit Investigatif dalam salah satu sesi diskusi interaktif 
“Konsep Audit Investigatif dan Audit Forensik” pada Rapat Kerja 
Bidang Keinvestigasian yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas 
Penugasan Keinvestigasian Melalui Mitigasi Risiko”. Hal ini menjadi 
tantangan bagi BPKP untuk lebih berani dan aktif memberikan 
informasi bahwa BPKP memiliki kompetensi dalam perhitungan 
kerugian negara dan bukan semata-mata pengakuan dari penyidik. 
Rapat kerja diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan di Lingkungan 
BPKP, di selenggarakan pada tanggal 7 s.d.9 Maret 2012 di Holtel 
Sheraton Mustika Yogyakarta.  

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN : BPKP UNTUK DIY 
13 Pebruari 2013  

Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas 
Keuangan Negara/Daerah dari Kepala Perwakilan BPKP DIY Condro 
Imantoro di Gedhong Wilis kompleks Kepatihan Danurejan 
(kompleks Kantor Gubernur) Rabu (13/02/2013). 
Kepala Perwakilan BPKP DIY dalam pengantarnya menyampaikan 
bahwa capaian akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di wilayah 
DIY mengalami peningkatan dan berharap apa yang telah dikerjakan 
oleh BPKP DIY selama tahun 2012 sebagaimana terangkum dalam 
Laporan Hasil Pengawasan dapat bermanfaat dan memberi 
sumbangsih bagi peningkatan akuntabilitas keuangan negara/
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Menanggapi hal tersebut Sri Sultan mengharapkan agar ke depan 
BPKP DIY lebih proaktif memberikan masukan mengenai kelemahan-
kelemahan yang masih terjadi di Pemerintah Daerah di wilayah DIY. 
Masukan tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan terutama bagi Pemda yang 
belum meraih predikat WTP. 

RAPAT KERJA BIDANG INVESTIGASI 2013 : RISIKO VS 
PROFESIONALISME  

Memanajemen risiko adalah the art of leadership, sebuah seni 
kepemimpinan. Risiko tidak mungkin dihilangkan 100% karena dalam 
setiap pekerjaan pasti ada risiko yang melekat, namun kita bisa 
mengurangi risiko dengan profesionalisme. Demikian disampaikan 
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Eddy Mulyadi Soepardi 
dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Bidang Investigasi 
2013 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (7/2). Dengan 
mengusung tema "Profesionalisme : Tantangan dan Respon atas 
Risiko Penugasan Keinvestigasian", rapat kerja diikuti oleh 69 
peserta yang berasal dari Deputi Investigasi BPKP dan Kepala Bidang 
Investigasi Perwakilan BPKP se-Indonesia. Selain menghadirkan 
narasumber dari Deputi Investigasi dan Biro Hukum dan Humas 
BPKP, Raker juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi 
Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Berita Foto
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RAKER BPKP DIY TAHUN 2013 : CHANGE OR TO BE NOTHING 
17 Maret 2013  

Ada tiga hal penting yang harus menjadi komitmen dalam sebuah rapat 
kerja. Tiga hal tersebut adalah : implementasi, implementasi dan 
implementasi. Rapat kerja hendaknya tidak dilaksanakan sebagai 
formalitas belaka, namun harus menghasilkan rekomendasi atas masalah 
yang ada dan rencana tindak yang nyata untuk melaksanakan 
rekomendasi tersebut. Demikian harapan yang disampaikan oleh Deputi 
Kepala BPKP Bidang Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Achmad 
Sanusi saat memberikan sambutan pembukaan Rapat mengusung tema 
"Implementasi Manajemen Perubahan menuju Perwujudan Kinerja 
Unggul" dan slogan "Change or to be Nothing", rapat kerja ini 
dilaksanakan di Oxalis Regency Hotel Magelang dan diiikuti oleh 69 
orang pegawai yang terdiri dari pejabat sruktural, PFA dan pejabat 
fungsional lainnya.  Sebelum pembukaan secara resmi, sore harinya 
dilaksanakan kegiatan outing untuk mempererat kebersamaan para 

PASKAH BPKP DIY : Berbagi Kasih di SD Kanisius Pelem Dukuh  
20 Maret 2013  

Pada musim penghujan Desember lalu, SD Kanisius Pelem Dukuh di 
Nanggulan Kulonprogo terkena musibah, yakni tanah yang berjarak hanya 3 
meter dari lantai sekolah longsor setinggi 10 meter dan sepanjang 15 meter. 
Jarak tempat longsor dari SDKanisius Pelem Dukuh hanya 3 meter dan sangat 
berisiko bagi murid dan bangunan SD tersebut. Bak sudah jatuh tertimpa 
tangga, tanah di depan sekolah longsor, sementara disusul juga dengan 
longsornya tebing yang berada di sisi atas bagian belakang sekolah. Melalui 
gerakan solidaritas sampailah berita musibah tersebut ke Oikumene BPKP 
DIY.  Tiba di SD Kanisius yang berlokasi di Pelem Dukuh, Kenteng, 
Nanggulan, Kulonprogo, Yogyakarta, rombongan diterima oleh Kepala 
Sekolah F. Suminem, Wakil dari Yayasan Kanisius, Bpk. Heru,  beserta 
jajaran guru dan murid-murid. Wajah ceria anak-anak menjadi pelepas 
capek yang ditempuh dalam perjalanan menuju lokasi.  

RAPAT KOORDINASI DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA 
10 April 2013  

Rapat Koordinasi Bidang Akuntan Negara diselenggarakan di Kantor 
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Jumat (5/4), rapat koordinasi dibuka 
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adiperdana, 
dan dihadiri oleh para Direktur  di lingkungan DeputiAkuntan Negara dan 
para Kepala Perwakilan serta Pusat-pusat dalam lingkup pembinaan 
Deputi Akuntan Negara. Pembinaan wilayah dimaksudkan untuk 
membantu Kepala BPKP dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan 
tugas danfungsi BPKP agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain 
merumuskan penyempurnaan format dan isi laporan berkala kepada 
Gubernur, agenda rapat juga mempertajam peran Deputi Pembina dalam 
perencanaan kegiatan pengawasan di level makro dan pelaksanaan 
program pengawasan konteks pembinaan Pusat dan Perwakilan serta 
pelaporan current issue. Deputi Akuntan Negara juga menegaskan 
kembali bahwa perlu pendalaman yang cukup dari Tim lintas bidang 
dalam penyusunan laporan gubernur, sehingga pelaporan tidak hanya 
berupa hasil kerja tetapi juga analisis dan sintesis untuk sampai pada 
rekomendasi kebijakan yang sifatnya strategis.  
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MOU ANTARA BPKP DIY DENGAN PD JOGJATAMA VISHESHA 
Rabu (13/02/2013),  
Bertempat di kantor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa 
Yogyakarta dilaksanakan MoU Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, Pengembangan Kualitas Manajemen 
dan Peningkatan SDM antara BPKP DIY dengan PD Jogjatama 
Vishesha. 
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Perwakilan DIY 
Condro Imantoro dan Direktur Utama PD Jogjatama Vishesha, 
M. Verga Prabowo Agus. Lingkup kerjasama meliputi 
pelaksanaan audit, evaluasi/ assessment dan pembarian 
pendapat profesonal lainnya, bimbingan teknis/ asistensi 
pengembangan dan penerapan manajerial serta jasa 
profesional lainnya. 

Berita Foto

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA RSUP 
DR. SOERADJI TIRTONEGORO DENGAN BPKP DIY 
Senin (29/04), bertempat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah 
dilaksanakan penandatanganan nota  kesepahaman antara RSUP 
dr. Soeradji Tirtonegoro yang diwakili oleh Alida 
Lienawati,Direktur Utama RSST dengan Perwakilan BPKP DIY yang 
diwakili oleh Kepala Perwakilan,Condro Imantoro. 
Penandatanganan nota kesepahaman mengenai Bimbingan 
Teknis Manajemen Administrasi  Pengelolaan Badan Layanan 
Umum (BLU) tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan teknis Sumber Daya Manuasia RSUP dr Soerdji 
Tirtonegoro dalam mengimplementasikan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).  

INGIN BELAJAR SPIP : TIDAK HANYA MENGUNJUNGI PEMKOT 
JOGJA, SEKRETARIAT DPR RI MENDATANGI BPKP DIY 
Jumat (26/4), bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan, Condro 
Imantoro didampingi para Kepala Bidang dan Bagian menerima 
kunjungan kehormatan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
RI. Mengawali sambutannya, Condro menyampaikan ucapan 
selamat datang di Perwakilan BPKP DIY kepada para tamu 
seraya memperkenalkan tim yang telah dan sedang 
mendampingi Pemkot Yogyakarta dalam menerapkan 
SPIP.Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemkot 
Yogyakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2009 mulai dari 
sosialisasi, diagnostic assessment, diklat, asistensi dan 
pendampingan, termasuk piloting SPIP pada tahun 2012.Ada dua 
pemda di wilayah DIY yang sudah cukup maju dalam 
penyelenggaraan SPIP, yaitu Pemkot Yogyakarta dan Pemkab 
Sleman, dan kuncinya adalah komitmen pimpinan (tone at the 
top), konsekuen dan kontinyu (terus menerus dilaksanakan dan 
dipantau).  
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BPKP DIY SEMAKIN PANAS 
Jumat (17/5), Meski hari masih cukup pagi, namun di halaman 
depan Kantor Perwakilan BPKP DIY terasa memanas dengan 
pasukan siap tempur, tempur dalam lomba senam antar 
bidang/ bagian dalam menyongsong HUT 30 BPKP. Tiap 
bidang/ bagian telah siap dengan properti dan seragam 
senam.  Meski panas, namun sportivitas yang selalu dijunjung 
tinggi.  

TEMU KANGEN PAGUYUBAN PURNABHAKTI BPKP 
YOGYAKARTA, PAGUYUBAN MELATI YOGYAKARTA, DAN 
PAGUYUBAN PURNABHAKTI SURABAYA 
Minggu (19/5) Bertempat di Aula Perwakilan BPKP DIY 
diselenggarakan temu kangen Paguyuban Purnabhakti BPKP 
Yogyakarta dan Surabaya. Hadir dalam acara tersebut para 
sesepuh BPKP diantaranya Agus Setiasena dan  Atjeng 
Sastrawijaya. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat 
kebersamaan para Purnabhakti tidak hanya yang ada di 
Yogyakarta tapi juga di Jawa Timur.  

LOMBA MANCING ANTAR INSTANSI (MITRA KERJA) 
Sabtu (18/5). Salah satu event seru dalam rangkaian HUT BPKP ke 
30 adalah lomba mancing antar instansi yang diikuti oleh beberapa 
Pemda dan BUMD. Lomba berlangsung sangat seru dan terjadi 
persaingan ketat di kolam Majegan.  Juara pertama diraih oleh grup 
BPKP DIY 2, juara dua adalah PDAM Tirtamarta Yogyakarta, 
sedangkann juaera tiga grup BPKP DIY 3. Acara yang juga dihadiri 
oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Bp Imam Priyono, berlangsung 
sampai pukul 1 siang waktu Majegan. 

TAMPAK Kepala Perwakilan, Bp Condro 
Imantoro sedang  dibantu oleh Wakil 
Walikota Yogya, Imam Priyono, 
mendapatkan tangkapan ikan tombro yang 
cukup besar 
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Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sering disebut sebagai 
Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1755. Kraton Yogyakarta memiliki beberapa tentara 
atau satuan-satuan militer yang disebut dengan Abdi Dalem Prajurit. Pasukan ini terdiri dari 
pasukan infanteri dan kavaleri yang sudah dilengkapi dengan senapan api dan meriam, 
disamping berbagai senjata tradisional seperti pedang, tombak dan panah. Adanya pasukan 
ini tidak terlepas dari keberadaan para prajurit dan laskar-laskar rakyat yang menjadi 
pendukung setia Pangeran Mangkubumi yang di kemudian hari bertahta sebagai Sri Sultan 
Hamengku Buwana I.   

Setelah peristiwa pendudukan Keraton oleh Balatentara Kompeni Inggris, dan 
sejak ditandatanganinya perjanjian politik antara Thomas Stamford Raffles dan Sultan 
Hamengku Buwono III pada bulan Oktober 1813, kekuatan bersenjata Keraton menyurut 
drastis. Dibawah pengawasan Pemerintahan Kompeni Inggris, Kasultanan Yogyakarta tidak 
lagi dibenarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Personil dan sistem persenjataan 
dibatasi sedemikian rupa, sehingga Keraton tidak mungkin lagi untuk melakukan gerakan 
militer. Sejak itulah fungsi kekuatan bersenjata Keraton, tidak lebih dari pengawal Sultan 
dan penjaga lingkungan Keraton. 

Pasca tahun 1830, Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Pemerintah Kolonial 
Hindia Belanda semakin mengurangi dan membatasi kekuatan militer Keraton. Meski 
memiliki hampir 1000 personel dengan berbagai jenis senjata, termasuk senjata api, namun 
keberadaannya sungguh tidak lebih hanya sebagai atribut pelengkap dalam kehidupan 
tradisi dan adat istiadat Keraton. 

Hingga pada tahun 1942, keberadaan kesatuan bersenjata yang berusia hampir 2 
abad itu, mencapai akhir riwayatnya. Saat itu, pada masa-masa awal pendudukan 
Balatentara Jepang, Sultan Hamengku Buwono IX membubarkan semua kesatuan 
bersenjata di Keraton Yogyakarta, untuk menghindari keterlibatan para prajuritnya dalam 
Perang Asia Timur Raya. 

Dalam sejarahnya, Kraton Yogyakarta pernah memiliki 15 satuan militer dan 
masing-masing memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda.  Baru pada awal tahun 70-an, 
Sultan Hamengku Buwono IX menghidupkan kembali keberadaan pasukan tradisional ini 
untuk melengkapi berbagai upacara adat dan atraksi pariwisata di Kraton Yogyakarta. Saat 
ini baru diaktifkan sebanyak 11 satuan. Berikut adalah sekilas tentang 11 satuan Abdi Dalem 
Prajurit  Keraton Yogyakarta yang masih aktif. 
Abdi Dalem Prajurit WIRABRAJA. Barisan terdepan prajurit Kraton Yoyakarta 
Satuan ini dikenal juga sebagai Perajurit Lombok Abang karena menggunakan topi atau 
tudhung merah dan bentuknya menyerupai kerucut cabai merah. Sesuai namanya Perajurit 
ini sangatlah berani dan tajam. Prajurit Wirobrojo dahulu ditempatkan di sisi barat luar 
benteng kraton Kasultanan Yogyakarta. Hal ini bertujuan sebagai penghalau sekaligus 
mempertahankan benteng keraton dari serangan musuh yang datang dari arah barat 
keraton. Dan hingga saat ini nama tempat tersebut menjadi satu kampung dengan sebutan 
Wirobrajan.  

Seputar Jogja

PRAJURIT KRATON YOGYAKARTA 
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Abdi Dalem Perajurit DHAENG, Prajurit Elit dan Gagah Berani
Nama prajurit Dhaeng berasal dari bahasa makasar sebagai gelar bangsawan di 
Makasar, Sulawesi. Prajurit ini sebenarnya merupakan prajurit yang didatangkan dari 
Makasar yang pada jaman dulu untuk mengatasi permasalahan di Mataram. Dhaeng 
secara filosofi berarti prajurit elit yang gagah berani.Para prajurit dari kesatuan ini 
dulu bertempat tinggal di kampung sebelah barat daya Kraton, di perkampungan 
yang disebut Dhaengan. Sekarang bernama kampung Dhaengan.  
Abdi Dalem Perajurit PATANGPULUH, Prajurit dengan keberanian dan ketangguhan 
luar biasa 
Ada sebuah pendapat mengatakan sebelumnya ada 40 orang prajurit yang terkenal 
berani dan tangguh ketika bertempur sehingga mereka sangat diandalkan di setiap 
pertempuran. Dari 40 orang perajurit yang berani dan tangguh tersebut kemudian 
dibentuk Satuan Abdi Dalem Perajurit PATANGPULUH. Saat ini jumlah personil 
Satuan Perajurit PATANGPULUH tidaklah 40 orang, melainkan 85 orang 
sebagaimana jumlah personil seluruh Satuan Abdi Dalem Perajurit Keraton 
Yogyakarta. Para prajurit dari kesatuan ini dulu bertempat tinggal di kampung 
sebelah barat Kraton,sekarang bernama kampung Patangpuluhan.  
Abdi Dalem Perajurit JAGAKARYA, Penjaga jalannya pemerintahan 
Satuan Perajurit ini sesuai namanya, secara filosofis bermakna “pasukan yang 
mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan 
pemerintahan dalam kerajaan”. Makna filosofis tersebut diambil dari kata JAGA yang 
berarti menjaga dan KARYA berarti tugas atau pekerjaan. Para prajurit dari kesatuan 
ini dulu juga bertempat tinggal di kampung sebelah selatan Kraton, sekarang 
bernama kampung Jagakaryan di sebelah selatan keraton 
Yogyakarta sebelum panggung krapyak. 
Abdi Dalem Perajurit PRAWIRATAMA, Laskar pilihan dengan kemampuan lebih 
Prajurit Prawirotomo merupakan prajurit yang memiliki kelebihan dibanding dengan 
prajurit lainnya, hal ini tak lepas dari asal keberadaan prajurit tersebut yakni dari 1000 
orang anggota laskar Mataram yang membantu pangeran Mangkubumi untuk 
melawan kompeni. Secara filosofi keberadaan prajurit Prawirotomo diharapkan 
menjadi sebuah pasukan yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu 
bijak dalam suasana perang. Keberadaan nama prajurit tersebut dipakai sebagai 
nama sebuah nama kampung yakni Prawirotaman 
Abdi Dalem Perajurit NYUTRA, Prajurit pengawal pribadi raja 
Satuan Perajurit ini berasal dari Madura tepatnya dari daerah Panyutra, Sumenep. 
Perajurit elite ini merupakan sumbangan dari Adipati Cakraningrat dengan Sultan 
Amangkurat Agung sebagai tanda persaudaraan. Di Keraton Yogyakarta dinamai 
Prajurit NYUTRA. Prajurit nutra merupakan prajurit pengawal pribadi raja atau Sri 
Sultan, karena merupakan kesayangan raja dan selalu dekat dengan raja. Sehingga 
secara filosofi  prajurit Nyutro diartikan prajurit yang halus seperti halusnya sutera 
dalam menjaga dan mendampingi raja namun memiliki ketajaman rasa dan 
ketrampilan yang unggul. Dan masa pemerintahan sebelum Sulatan Hamengku 
Buwono ke IX para prajurit diwajibkan bisa menari. Tugas prajurit ini adalah sebagai 
pengawal dalam upacara gerebeg sebagai keselamatan sultan saat  duduk pada 
singgasana di sitihinggil. Keberadaan Prajurit ini menjadi nama kampung yakni 
Nyutran. 
Abdi Dalem Perajurit KETANGGUNG, pengawal Raja pada kunjungan keluar keraton 
Pada jamannya dulu keberadaan prajurit bertanggung jawab atas lingkungan 
keraton dan juga sebagai penuntut perkara dan mempunyai kewajiban mengawal 
keberada Raja jika melakukan kunjungan keluar keraton. Nama ketanggung berasal 
dari kata tanggung dan mendapat awalan ke yang berati beban, filosofi prajurit 
ketanggung mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Keberadaan nama 
prajurit Ketanggung ini menjadi nama kampung Ketanggungan. 
 Abdi Dalem Perajurit MANTRIJERO, Pengawal Raja saat upacara Jumengan Dalem Nata  
Prajurit Mantrijero dahulunya beranggotakan menteri menteri di dalam keraton yang 
bertugas untuk berdiri sebagai hakimyang memutuskan perkara. Tugas yang 
diemban adalah mengawal sultan pada saat diselenggarakan upacara Jumengan 
Dalem Nata di Bangsal Sitihinggil. Kata mantrijero berarti juru bicara, menteri 
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http://yogyakarta.panduanwisata.com/headline/keraton-kasultanan-yogyakarta-warisan-kerajaan-mataram-islam-di-yogyakarta/
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http://yogyakarta.panduanwisata.com/wisata-sejarah-2/panggung-krapyak-tempat-berburu-sekaligus-benteng-pertahanan/
http://yogyakarta.panduanwisata.com/wisata-sejarah-2/prawirotaman-sebuah-kampung-yang-dikenal-hingga-mancanegara-dengan-julukan-kampung-turis/
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http://begawanariyanta.wordpress.com/2012/07/06/perajurit-keraton-yogyakarta/lambang-keraton-jogja-3/
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merupakan jabatan diatas bupati yang memiliki 
wewenang dalam salah satu struktur 
pemerintahan sedangkan jero berarti dalam. 
Sedangkan secar filosofi Mantrijero bermakna 
pasukan yang mempunyai wewenang ikut ambil 
bagian dalam memutuskan segala sesuatu hal 
dalam lingkungan keraton.Keberadaan nama 
prajurit tersebut menjadi nama kampung 
Mantrijeron. 
 Abdi Dalem Perajurit BUGIS, Pengawal Gunungan 
Satuan Perajurit ini berasal dari Makassar, Sulawesi 
(warga Bugis). Tugas Satuan Perajurit ini 
sebelumnya sebagai pengawal Pepatih Dalem 

(Patih Danureja). Namun sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditarik menjadi satu dengan 
prajurit kraton lain. Selain itu Satuan Perajurit ini juga memiliki tugas pokok yaitu menjaga Gapura 
Panggung Tarunasura (Plengkung Sawojajar) dan Gapura Panggung Jagasura (Plengkung Kaputran), serta 
sebagai pendherek layon/pengiring jenasah para leluhur. Perkampungan barak Satuan Perajurit ini disebut 
Bugisan. Dalam upacara gerebeg, prajurit bugis mempunyai tugas mengawal gunungan.  
Abdi Dalem Perajurit SURAKARSA, pengaman putra Mahkota 
Nama Surakarsa artinya sebuah pasukan yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan 
putra mahkota. Tugas prajurit surakarsa dahulu adalah mengawal pangeran adipati anom/ putra mahkota, 
sehingga disebut juga prajurit kaneman.Sama dengan Satuan Perajurit BUGIS, Perajurit SURAKARSA ini 
awalnya bukan Kesatuan Militer Perajurit Keraton Yogyakarta karena merupakan Perajurit Pengawal. 
Bergada Surakarsa dulu bertempat tinggal di kampung sebelah timur Kraton, sekarang bernama kampung 
Surokarsan 
Abdi Dalem Perajurit LANGENHASTRA 
Satuan Perajurit ini sebenarnya masuk golongan Abdi Dalem Perajurit MANTRIJERO namun personilnya 
berasal dari Abdi Dalem Punakawan (non-militer). Abdi Dalem Perajurit ini bertugas mengawal Sri Sultan 
Hamengku Buwana dalam Upacara Gerebeg. Perkampungan barak Satuan Perajurit ini disebut 
Langenastran.  
 
Pada masa sekarang ini dengan bergesernya peran dan fungsi Prajurit Kraton Yogyakarta dari fungsi 
pertahanan keamanan ke ranah seni dan budaya akan mempengaruhi perubahan tugas dan kewajiban 
Prajurit Kraton sendiri yang lebih dititikberatkan pada peran pendukung seremonial kraton. Namun bukan 
berarti pula mesti kehilangan jiwa dan semangat pengabdiannya. Mengabdi bagi kepentingan dan 
ketentraman keraton yang berarti juga terciptanya kedamaian bagi masyarakat Yogyakarta secara luas. 
Bahkan Prajurit kraton ini mestinya ikut menjaga keistimewaan Yogyakarta dan menjadi icon pariwisata 
Yogyakarta. Meski telah menjadi icon wisata, para wisatawan tidak mudah menemukan keberadaan para 
prajurit ini selain dalam event seremonial kraton. Tentunya menjadi harapan para wisatawan untuk dapat 
menemukan dan mengabadikan keberadaan prajurit kraton saat berwisata ke Kraton Yogyakarta. 

Niken Kusumawardani & 
Rosalia Kustyaningsih 

Sumber:  
Buku Prajurit Kraton Yogyakarta, Filososfi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Yogyakarta, 2008. 
http://jogjaicon.blogspot.com/2011/03/nama-nama-kesatuan-dalam-prajurit.html 
http://yogyakarta.panduanwisata.com/daerah-istimewa-yogyakarta/kesatuan-prajurit-yang-ada-di-keraton-kasultanan-
yogyakarta  

http://jogjaicon.blogspot.com/2011/03/nama-nama-kesatuan-dalam-prajurit.html
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“Enggal kalaksanono” ;  
“Sawego hanglaksanakaken” 
Demikian di pagi buta itu, di halaman Kelurahan Karang Kedempel, terdengar suara 
yang memecahkan keheningan. Perintah untuk segera melaksanakan ditimpali 
dengan sahutan untuk siap melaksanakan. Usut punya usut, ternyata Romo Semar 
sebagai Kepala Otoritas Wilayah Karang Kedempel, sedang menetapkan dan melan-
tik Gareng, Petruk, dan Bagong menjadi pemangku kompetensi di bidangnya masing-
masing. 
“Saya tetapken Gareng sebagai pemangku kompetensi Tata Kelola Pewayangan 
Yang Baik. Petruk, saya tetapken sebagai Pemangku Anti Serakah,....dan kamu 
Bagong, saya tetapkan sebagai Pemangku Peningkatan Pelayanan Publik. Dengan 
saya tetapken kalian semua sebagai pemangku, saya harapken terwujudnya Kelura-
han Karang Kedempel yang akuntabel, bersih dan berwibawa”, kata Semar 
Bodronoyo.  
“Sawego (siap) Romo”, ketiga anaknya serentak menyahut. 
“Aku tidak butuh siapmu. Yang aku butuhkan segera adalah langkah nyatamu. Dunia 
pewayangan sedang membutuhkan kalian sebagai ujung tombak dalam melakukan 
reformasi birokrasi”.  
“Paham Romo……, tetapi kenapa harus ada pemangku?” 
“Kehidupan wayang cepat berubah, anakku. Masyarakat menuntut kita sebagai bi-
rokrat untuk bisa menjalankan tata kelola pewayangan yang baik. Banyak sedikitnya 
masalah yang sudah kita putuskan, mungkin saja telah memuaskan mereka, dan 
mungkin saja ada yang tidak memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus 
meningkatkan profesionalisme dalam pengabdian kepada masyarakat”, demikian 
kata Semar. 
“Setuju Romo, kita harus introspeksi apakah proses yang telah kita jalankan selama 
ini sudah benar? Apakah kesimpulan atau keputusan yang sudah kita ambil 
mendasarkan fakta dan bukti yang cukup?, timpal Petruk. 
“.....dan jangan lupa, anakku, apakah keputusan yang kita ambil sudah tepat dan 
berkeadilan?”, imbuh Semar. 
Dan permasalahan yang terjadi di dunia pewayangan, ternyata tidak jauh beda 
dengan dunia manusia. Banyak kasus keserakahan, kecurangan, dan pemaksaan 
kehendak telah merajai dan mencekoki dalam berkehidupan berbangsa dan 
bernegara, bahkan pelakunya melibatkan berbagai pihak yang cenderung “systemic 
high technology”. Keserakahan yang melibatkan para elite politik dan para petinggi 
pamong praja, yang di belakang mereka berderet-deret para pengacara yang siap 
untuk membela mereka. 
“.....kata kunci menghadapi mereka adalah profesional, profesional, dan profesional. 
Itupun belum cukup, anakku. Profesionalisme para pamong projo harus didukung 
dengan integritas yang tinggi”, demikian kata Semar yang kalau sudah bicara anti 
fraud selalu berapi-api. 
“.... dan atas nama keserakahan yang sudah menggunakan teknik tinggi maka 
pamong praja harus memiliki kompetensi yang tinggi pula. Dan karenanya, Romo 
melantik kita sebagai pemangku kompetensi. Bukankah begitu Romo?”, gaya 
Bagong seperti berorasi. 
“Betul anakku. Inilah yang saya maksud dengan organisasi yang ber-Knowledge Base 
Management, suatu konsep dalam pengambilan keputusan organisasi yang berbasis 
pengetahuan para pakar. Konsep yang ingin saya terapkan di Kelurahan Karang 
Kedempel sini, para pemangku sebagai representasi pengetahuan dan oleh 
karenanya harus selalu mendokumentasikan pengetahuannya dan mampu belajar 
mandiri”, demikian penjelasan Romo Semar.  
“Kalau kita masih ingin dipercaya oleh masyarakat, maka kita harus buktikan bahwa 
hasil kerja kita berkualitas. Setiap tahapan yang kita lakukan harus bisa memberikan 
nilai tambah dalam masyarakat. Percayalah bahwa proses yang baik akan 

KARANG KEDEMPEL  
ber-KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT

Slamet Tulus Wahyana 
Kabid Investigasi 

Tutur tinular
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menghasilkan kinerja yang baik ”. 
“Lho..lho,Romo, apa yang barusan sampeyan sampaikan itu, sepertinya persis dengan 
wejangan Sinuwun Prabu Yudistira pada saat membuka Rapat Kerja Bidang Anti 
Keserakahan di Karang Kedempel dulu...? 
“...he..he...he. Iyo bener. Ini semua wejangan dari Sinuwun”. 
“Aku terus ingat, Sinuwun waktu itu menekankan:.... jangan membenarkan yang BIASA, 
tapi mulailah MEMBIASAKAN yang BENAR”, tiba-tiba Bagong menyela. 
Dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks, dan disatu sisi adanya 
kepercayaan masyarakat yang tinggi maka peningkatan kualitas harus menjadi tradisi para 
pamong projo. Mereka harus peduli terhadap setiap tahapan proses yang dilakukan. 
Setiap keputusan yang diambil sudah saatnya mengarah kepada hal-hal yang “macro and 
strategic”. 
“Romo, kalau sudah sampeyan tetapkan sebagai pemangku kompetensi, selanjutnya 

bagaimana ini? Aku kok masih bingung”. 
“Anakku, Sinuwun Prabu Yudhistira menekankan bahwa 
peningkatan kompetensi menjadi bagian dari program 
pengawasan yang terintegrasi. Contohnya Petruk sebagai 
Pemangku Anti Serakah, secara makro, kompetensi yang harus 
dimiliki meliputi Advisory & Fasilitative Consulting Engagement, 
Training Consulting Engage-ments, Audit & Evaluation, Reviu & 
Monitoring, dan Atestasi. Dengan kompetensi tersebut diharapkan 
mampu memenuhi atau istilahnya yang keren ngelink dan match 
dengan harapan dan kebutuhan para stakeholders kita, anakku. 
Tentu saja dalam melaksanakan tugas harus Multispeed, Integrated, 
& Coordinated Actions”, jawab Semar Bodronoyo. 
“Kalau sudah demikian, dampak yang ingin dicapai dalam adalah 
dunia pewayangan yang bersih dan bebas dari keserakahan 
ketamakan dan kecurangan, ya Romo?”, tanya Bagong. 
“Betul, Gong. Bersegeralah menerapkan knowledge base 
management. Bersegeralah para pemangku kompetensi menempa 
diri”, jawab Petruk. 
“Sinuwun Prabu Yudhistira, menekankan, marilah kita selalu 
menempa kompetensi dan selalu mengembangkan diri. Mau pake 
jalur pendidikan silakan atau mau pake jalur profesi, monggo. Pada 
jalur pendidikan, silakan sampeyan sinau lagi yang lebih tinggi. Di 
dunia pewayangan banyak Padepokan yang menawarkan 
pendidikan S1 dan S2 dan bahkan S3 untuk mendukung 
kompetensimu. Sedang di jalur profesi, silakan pilih pendidikan 
sesuai dengan kompetensimu”. 
“Kalau pingin jadi seperti aku, sebagai Pemangku Anti Serakah 
maka sampeyan mestinya harus ikut diklat Audit Investigatif dan 
Forensic Accounting. Sebagai garda terdepan dalam memberantas 
keserakahan dan ketamakan, sampeyan kudu memiliki Certified of 
Forensic Auditor atau Certified of Fraud Examiners”, begitu Petruk 

menjelaskan.  
“Untuk nangkap maling, kita tidak bisa hanya menggunakan ilmu atau teknik yang biasa. 
Auditor yang dituntut mampu nangkap maling, tentunya harus memiliki “six sense”, 
memiliki daya dan keahlian layaknya seorang penyidik, bahkan memiliki pemahaman yang 
baik layaknya seorang maling, boso kerennya think likes theft”, imbuh Petruk si kantong 
bolong. 
“Sedangkan kalau kamu Reng, minat tugas dalam mewujudkan tata kelola pewayangan 
yang baik, kamu kudu memiliki  pemahaman, seperti Good Pewayangan Governance, 
Sistim Informasi Manajemen Pewayangan atau SIMPA, Manajemen Risiko, dan masih 
banyak lagi pengetahuan yang bisa kamu peroleh”, demikian tambahan penjelasan Romo 
Semar. 
 “Hai...thole, anak-anakku semua. Ayo kita bahu-membahu meningkatkan kompetensi 
kita. Permasalahan di jagad pewayangan ini tidak bisap ditangani hanya dengan ilmu kita 
yang sudah usang. Melalui knowledge base management kita dukung “Karang Kedempel 
Istimewa Gumregah Hanggayuh Rejaning Projo”. Mudah-mudahan geliat kita ini ikut men-
dukung tema ulang tahun organisasi kita, yaitu “Dengan SPIP dan Reformasi Birokrasi, kita 
tegakkan birokrasi yang bersih dan melayani”. Selamat Dirgahayu BPKP ke-30. (STW) 
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Change, transformation, revolution, or whatever you name it, is a necessity. 
And also, it is a universe law. You can not refuse it, neither run from it, you 
have to face it and live with it, otherwise you die.  
If you want to know anything we have to do so we always  be changing 
people, be  better people, check the list below : 

 Strengthening your faith, there’s no wickedness as long as our faith 
planted firmly in your heart 

 Enhance your relation with the Almighty, so your life  will always be 
fine no matters what will happen to you  

 Improve your knowledge, wisdom is a great bless 
 Make up your character, always be a better you, just smile and you will 

find that all of the world smile to you 
 Enhance your social relationship, remember “the best among you is the 

most contributive one” 
 Increase your productivity, be more professional in any aspect of your 

life 
 If you feel tired or bored in your changing process, just remember these 

wisdom words:  
 A journey of a thousand miles begins with a single step 
 Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing 

himself, so don’t be part of them 
My friends, we all agree that there is something (or many?) wrong in our 
world that need to be repaired, but sometimes we don’t know what it is or 
how to repair it. Just leave anything beyond ourselves, let’s change ourselves 
right now, change yourself then the world will change in your hand. (AS) 

Ariesanti Suryaningrum 
PFA bidang APD PEOPLE  
English Corner

(must) 
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Sering kita mendengar ungkapan tentang sesuatu yang sudah menjadi “kemestian” dengan 
istilah “sunnah” atau lengkapnya “sunnatullah”. Misalnya kita dilahirkan dari rahim ibu kita 
bukan bapak kita, matahari terbit dari timur bukan dari barat, dan sejumlah contoh lain-
nya. Demikian juga halnya dengan “perubahan”. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa 
perubahan adalah sebuah kepastian, sehingga kita sebut sebagai sunnah atau sunnatullah. 
 
 
Perubahan yang dalam bahasa Arab disebut at-taghyir identik dengan pembaruan atau at-tajdid. Karenanya, kon-
sep taghyir ini berkaitan erat dengan usaha atau upaya yang sungguh-sungguh atau serius (sebagaimana konsep 
tajdid) dan bukan sekedar keinginan atau kemauan. Konsep ini langsung dicetuskan oleh Allah SWT dalam Al-
Quran. “Innallaha la yughayyiru maa biqawmin hatta yughayyiru ma bi’anfusihim” (Qs. Al-Ra’du [13]:11). Sehingga 
dalam mengelola perubahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh atau serius kalau kita tidak ingin menemui 
kegagalan dalam aspek apapun. 
Perubahan harus dipahami baik oleh individu maupun secara jamaah. Artinya setiap individu harus memiliki keingi-
nan kuat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jika keinginan tiap individu telah terbentuk, perubahan secara 
berjamaahpun dapat dilakukan. Anjuran ibda’ binafsika sebagaimana sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad 
SAW, merupakan fondasi kuat bagi individu dalam melakukan perubahan. “Ashlih nafsaka wad’u ghayraka 
(perbaiki dulu niat, tujuan, dan sasaranmu lalu ajaklah orang lain melakukan hal yang sama)”, demikian yang sering 
disampaikan oleh Syaikh Musthafa Masyhur. Aa Gym juga sering menyampaikan agar kita memulai dari diri sendiri, 
dari hal-hal yang kecil, dan mulai saat ini juga. 
Sunnah perubahan melahirkan sikap optimis dan sekaligus dinamis. Sikap nerimo dan angan-angan kosong apalagi 
mengharapkan langit menurunkan emas terkikis habis oleh sunnah ini. Apa pasal? Sunnah perubahan melahirkan 
konsep turunannya berupa konsep “amal (bekerja dan beramal sesuai ilmu)” dan konsep ”kasab (mencari rizki 
secara maksimal)”. Melalui konsep tersebut kita diajarkan agar seimbang (tawazun) dalam menggapai dunia dan 
akhirat. Suatu ketika, khalifah Umar ibn Khattab masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang pemuda yang se-
dang berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berkata : “Ya Rabb urzuqni, ya Rabb urzuqni”. Ya 
Allah penuhilah rezekiku, ya Allah penuhilah rezekiku. Umar kemudian mengatakan : “Wahai pemuda, pergi kerja, 
jemput rezeki Allah. Sungguh, langit tidak akan menurunkan emas”. 
Begitulah. Perubahan sudah menjadi kemestian. Jika menginginkan sukses dalam bekerja misalnya, maka sunnah-
nya (syaratnya-red) adalah “perubahan”. Rubah niat dan motivasi kita yang mungkin belum benar menjadi niat 
dan motivasi yang lurus sebagai bagian dari aktivitas ibadah. Rubah sikap malas menjadi semangat dan rajin dalam 
bekerja. Jika menginginkan sukses dalam belajar, maka sunnahnya juga perubahan. Rubah sikap malas belajar 
menjadi semangat dan rajin belajar, dan seterusnya. 
Singkatnya, jika kita mau disebut “nyunnah” maka siapkan diri untuk berubah. Insya Allah. (risparanto).  

oase 

Mau nyunnah.. 
Berubah! 

?  
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Nak! 
Dengarkan sejenak 
Biar kusampaikan –sajak pelan-pelan–  
sebuah cerita kepadamu, dan 
suara itu berbisik: Sepuluh tahun berlalu 
Sejak terakhir kali batu-batu dan peluru beradu 
muncul dari kegelapan, beterbangan mengenai dada seseorang 
dan orang terus menyatakan perang, menduduki gedung 
Sejak seorang diktator tumbang 
terasing sepanjang lorong 
Dan angin memukulnya 
mundur sepanjang gang rumahnya 
Hidup jadi begitu sulit 
begitu sempit, begitu rumit 
Orang bisa omong apa saja 
Juga berbuat apa saja 
Ada orang-orang lapar yang dipinggirkan 
di gusur rumahnya, memanen kesedihan 
Ada menteri yang hobinya korupsi, berhari-hari 
Ada gambar presiden disamakan dengan kerbau, di tempel di monumen 
–kita pun sedih – Tapi siapa yang gila, siapa yang putus asa 
Rakyat atau penguasa 
atau hukum yang terlambat bertindak 
atas dasar hak asasi, dunia tanpa jejak 
Dan bagaimana mungkin orang-orang bebas berbicara 
berani mati, berbuat sesukanya, dan udara gelap.  
Quo vadis Indonesia? 
 

Kesaksian 
Tentang 
Reformasi Yang 
Kebablasan 

Wija Sasmaya 
PFA di Subbag Prolap 
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DENGAN SPIP DAN REFORMASI BIROKRASI  
KITA TEGAKKAN BIROKRASI YANG BERSIH 
DAN MELAYANI 

DIRGAHAYU BPKP KE 30 

KEGIATAN RANGKAIAN HUT BPKP DI PERW. DIY : 
 

BERBAGAI MACAM LOMBA OLAH RAGA 
FAMILY GATHERING 

BHAKTI SOSIAL 
DONOR DARAH 

TEMU KANGEN PAGUYUBAN PURNA BHAKTI 
SEMINAR SPIP 

LOMBA KARYA TULIS TINGKAT MAHASISWA 
KUNJUNGAN KE REDAKSI MEDIA CETAK  

KONTES SPIP INTERNAL  
KONTES SPIP ANTAR MITRA KERJA 

LOMBA MANCING DENGAN MITRA KERJA 
UPACARA DIHADIRI SELURUH MITRA KERJA 

RAMAH TAMAH DENGAN PEGAWAI DAN PURNA BHAKTI 

JOGJA ISTIMEWA  
GUMREGAH  

HANGGAYUH REJANING PROJO 
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