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Dari Redaksi 

Bahagia. Itulah yang tengah kami dirasakan. Setelah cukup lama berproses akhirnya ma-

jalah ini bisa hadir di tangan pembaca. Meski di tengah tumpukan pekerjaan rutin yang 

selalu menyibukkan, akhirnya kami mampu mencuri-curi waktu untuk memproses penerbitan 

majalah ini. 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi pilihan tema yang kami angkat pada edisi 

kali ini. Kesiapan aparat desa untuk mengelola anggaran yang jumlahnya meningkat cukup 

signifikan dengan mekanisme pengelolaan yang berbeda dari sebelumnya selalu menjadi per-

tanyaan di tengah masyarakat. Belum lagi sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang oleh 

para kepala desa yang banyak menghiasi berita media cetak maupun elektronik terus 

terngiang dalam ingatan mereka. Padahal anggaran yang mereka kelola selama ini relatif 

kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pasca lahirnya Undang-undang Desa. Tak pe-

lak hal ini membuat masyarakat ragu dengan kemampuan para kepala desa dan aparatnya 

untuk mewujudkan kemajuan desa berbekal anggaran yang diamanahkan kepada mereka. 

Diperlukan komitmen kuat dari seluruh aparat pemerintah terkait, mulai dari tingkat pusat, 

provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa untuk menyiapkan semua infrastruktur dan 

sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga keraguan masyara-

kat tersebut dapat ditepis. 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah sebagai mitra strategis pemerintah 

daerah juga sangat dinantikan peran dan fungsi mereka dalam meningkatkan kompetensi 

aparat desa. Dengan bekal peran advisory, APIP diharapkan mampu mengakselerasi kemam-

puan mereka mengelola keuangan desa melalui kegiatan bimtek dan pendampingan bagi 

aparat desa. Dengan peran assurance, APIP dinantikan “pemberian jaminan” mereka atas 

ketaatan terhadap tata kelola program, kegiatan, penganggaran, penatausahaan, pertang-

gungjawaban, dan pelaporan yang diselenggarakan aparat desa.  

Wawancara ekslusif dengan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP 

serta wawancara dengan Wakil Bupati Gunung Kidul kami harapkan mampu menghantar-

kan para pembaca lebih mudah mencerna sajian kami kali ini. Beberapa artikel dan rubrik 

melengkapi sajian kami, diantaranya DAK Pendidikan Kapan Bisa Move On, Quo Vadis 

Independensi APIP, dan Mengenal Follower Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan 

Organisasi. Tidak lupa kami juga sajikan seputar jogja tentang Kota Gede sebagai Warisan 

Kemegahan Kerajaan Mataram yang sayang jika dilewatkan. Selamat menikmati sajian 

kami.  
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Dibawah pimpinan sekretaris Partai, Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa ter-

maju diseluruh Tiongkok, dengan penduduk lebih dari 30 ribu dan areal lebih dari 30 Km. 

Berhasil menggabungkan 16 desa disekitarnya, setiap keluarga tidak hanya mempunyai 

rumah berbentuk vila 400 — 600 mÂ², tapi juga ada mobil sedan bahkan ada yang sampai 3. 

Tahun 2005 desa Hua Xi berhasil mencapai penjualan produksi senilai lebih 30 milyar Yuan. 

Mereka membangun Pagoda, tugu-emas, danau, taman-internasional dan taman Petani, 

bahkan membangun proyek tamasya dengan 80 pemandangan alam yang indah. Selama ini 

telah melayani tamu-tamu dari lebih 120 negara dan daerah.  Setiap tahunnya bisa mene-

rima 1 juta orang yang ingin melihat keberhasilan desa Hua Xi. 

Perkembangan sangat pesat terjadi awal tahun 80-an, ketika politik “Membubarkan Ko-

mune Rakyat” mulai dijalankan dengan memperkenankan setiap desa berinisiatif men-

jalankan usaha sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Desa-desa diper-

kenankan menggunakan tanah mereka untuk   berproduksi sesuai   kebutuhan pasar.   Pe-

HUAXI, NAMA SEBUAH DESA YANG TERLETAK DI PROVINSI JIANG SHU, NEGERI TIONGKOK 

(DULU CINA-red) DI TAHUN 1961 MERUPAKAN SATU DESA KECIL, HANYA 380 KELUARGA, 1520 

ORANG, DAN SANGAT TERBELAKANG. PERLAHAN NAMUN PASTI DESA INI BANGKIT DAN 

TERUS BERJUANG MEMBANGUN DESANYA.  

    Round Up 

Oleh: RISPARANTO 

BELAJAR DARI NEGERI CINA 
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merintah pusat tidak lagi memonopoli 

segala rencana   dan      tindakannya namun 

memberikan otonomi kepada daerah, desa-

desa untuk membuat rencana bertanam 

atau berproduksi sesuai dengan kebutuhan 

pasar domestik.  

Alhasil, berturut-turut Desa Hua Xi menda-

patkan julukan “Basis Organisasi Partai ter-

maju”, “Model Dewan Petani Tiongkok”, 

“Kesatuan Maju Pekerjaan Ideologi-Politik 

Berkebudayaan”, “Model Tipikal Kebu-

dayaan Tiongkok”, “Kesatuan Maju Peker-

jaan Ideologi-Politik Usaha Industri Pede-

saan Tiongkok”, “Industri Termaju dari Per-

indutrian Pedesaan Tiongkok”, “Taman In-

dustri dari Teknologi Perindustrian Pede-

saan Tiongkok”, … dsb. Benar-benar tidak 

salah desa Hua Xi mendapatkan kehormatan 

sebagai “Desa No.1 di dunia” dari berbagai 

kalangan masyarakat dalam dan luar negeri! 

Kesuksesan desa Hua Xi tidak terlepas dari 

peran pemimpinnya yang betul-betul 

bekerja untuk rakyatnya. Cara memimpin 

Wu Renbao, sekretaris Partai di desa Hua Xi 

ini, sekalipun terlahir sebagai petani biasa 

dan tidak berpendidikan tinggi namun patut 

menjadi teladan bagi para pemimpin di ne-

gara kita tercinta. Semboyan yang dia 

jalankan adalah “Kebahagiaan dinikmati 

Warga Desa, Kesulitan dipikul pejabat”. 

Prinsip yang dijalankan didesa Hua Xi, “maju 

dan makmur bersama”. Begitulah Pak Wu ini 

membawa penduduk desa Hua Xi maju mak-

mur sampai sekarang ini. Seorang pengun-

jung dari Amerika menyatakan, Pak  Wu  

seperti  Lee  Kuan Yao  di  Singapura. 

Desa Hua Xi tidak ingin menikmati  kemak-

muran sendiri, mereka ingin agar seluruh 

Tiongkok juga menikmati kemakmuran yang 

sama. Pada tahun 2001, Desa Hua Xi mem-

perluas wilayah dengan menggabungkan 16 

desa disekitar menjadi satu pengurusan 

Desa Hua Xi untuk maju bersama. 

Demikianlah sekarang ini desa Hua Xi men-

jadi besar dan lebih makmur lagi dengan 

bertambahnya tenaga kerja. Lengkap de-

ngan produksi bahan pangan, buah-buahan, 

pohon, peternakan dan perikanan. 

Di tahun  2010,  mereka  menyambut         

peringatan 50 tahun pembangunan desa 

Hua Xi, dengan hasil produksi senilai 50 

Milyar untuk kebahagiaan dengan memper-

kaya 50 ribu orang. Mewujudkan perkem-

bangan yang serasi antara ekonomi,  pen-

duduk,  sumber-alam  dan  lingkungan, lebih 

lanjut mempertahankan “Desa Terkaya 

Didunia” dengan meningkatkan kebu-

dayaan, keserasian dan keharmonisan.  

Begitulah. Sepenggal kisah desa yang sukses 

mengubah dirinya yang miskin dan terbe-

lakang menjadi desa yang sangat maju 

bahkan terkaya di dunia, semoga mampu 

- komitmen memajukan desa - 
    Round Up 
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menginspirasi para pemimpin negeri mewu-

judkan negara maju berkemakmuran dimulai 

dengan komitmen memajukan wilayah 

terkecil negeri ini yang bernama desa.  

Diundangkannya Undang-undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2015 

yang lalu setidaknya menandai telah adanya 

komitmen ke arah sana. Di bawah Undang-

undang tersebut, desa berwenang mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan dibekali kucuran 

dana yang cukup besar dari APBN (alokasi 

dana desa) berkisar 1,4 milyar/tahun/desa.  

Pertanyaan mendasar yang kemudian menge-

muka di tengah publik adalah siapkah para 

kepala dan perangkat desa mengemban ama-

nat seberat itu? Siapkah mereka mengelola 

anggaran yang terbilang cukup besar secara 

akuntabel?  Bisakah para kepala desa bersi-

kap dan bertindak sebagaimana Wu Renbao 

di desa Hua Xi? Bahkan, Ketua Paguyuban 

Pamong dan Lurah Desa DIY, Bibit Rustamta, 

sebagaimana dimuat Harian Jogja Online,  

Minggu  (1/3/2015)  menengarai potensi ma-

salah yang tidak hanya berkutat pada ma-

salah korupsi melainkan ada masalah lain 

yang perlu dipertimbangkan serius. Pertama, 

adalah lemahnya 

kinerja kepala desa 

dan perangkat 

desa. Hal tersebut 

dimungkinkan ter-

jadi karena me-

ngacu pada pasal 

66 Undang-undang 

Desa di mana 

kepala desa dan 

perangkat desa 

akan mendapatkan 

penghasilan setiap 

bulan. “Bagi pe-

rangkat desa yang 

tidak bijak menyi-

kapinya, pengha-

silan bulanan tidak dijadikan sebagai motivasi 

kerja namun sebagai hal utama yang diharap-

kan,” kata beliau dalam seminar “Potensi Tin-

dak Pidana Korupsi Dalam Implementasi Un-

dang-Undang Desa” di Universitas Muham-

madiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu 

(28/2/2015). Kekhawatiran lainnya ialah ke-

mampuan teknis yang tidak sesuai dengan 

tuntutan, disiplin kerja, dan keterbatasan 

pembuatan laporan pertanggungjawaban.  

Kekhawatiran di atas harus dijawab dengan 

persiapan dan langkah nyata oleh semua pi-

hak terkait sehingga semua potensi masalah 

dapat diatasi dengan baik.  *** 

    Topik utama - komitmen memajukan desa - 
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EUFORIA  
DANA DESA 

Yohanes Yuli Ari Widodo 
PFA Bidang  P3A 

TO
PIK U
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A

TO
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A
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PIK U
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A   

1 Milyar rupiah !! itulah angka yang cukup fantastis  yang akan  didapat setiap desa sebagai 
tambahan  pendapatan  desa yang  mulai cair secara bertahap  mulai  bulan April 2015 lalu.  
Namun, yang menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat  adalah mampukah desa 
mengelola dana tersebut secara bijaksana dalam  rangka memperbaiki  hajat hidup rakyat 
pedesaan, atau apakah  hanya menambah daftar  panjangnya judul cerita tentang kesuk-
sesan korupsi yang terjadi di Negara kita ini?  Itulah yang patut kita waspadai! 

Dana desa ini timbul sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 
Tentang  Desa yang  memberikan  kewenangan desa untuk mengelola dan mengatur ke-
pentingan masyarakat setempat agar berdaya, maju, mandiri, dan demokratis sehingga da-
pat menciptakan landasan yang kuat dalam  melaksanakan pemerintahan dan pemba-
ngunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  Dana desa sendiri pelak-
sanaannya   diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, desa diberikan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan 
dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan 
kewenangan  desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, 
mengingat dana desa bersumber dari APBN, untuk mengoptimalkan penggunaan dana 
desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana 
desa untuk mendukung program  pembangunan desa dan  pemberdayaan  masyarakat 
desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan 
yang menjadi tanggung jawab desa. 

Sekarang mari kita tinjau pendapatan apa saja yang akan diterima oleh setiap desa sehingga 
perlu kita mengawasinya secara serius, serta potensi penyelewengan seperti apakah yang 
nantinya akan timbul terkait penggunaan dana desa tadi, apakah penyebabnya, serta yang 
terakhir bagaimana cara mengatasi potensi penyelewengan penggunan dana dimaksud? 
Itulah yang akan menjadi tema pembahasan utama dalam edisi kali ini.                
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Sumber Pendapatan Desa 

Apabila kita melihat Undang-Undang No 6 Tahun 
2014, khususnya pasal 71 ayat 2 disebutkan 
bahwa keuangan desa dapat bersumber dari: 

a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, 
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten/Kota; 

d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/
Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota; 

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat 
dari pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Secara visual, gambaran sumber pendapatan 

desa pasca diterbitkannya Undang-Undang Desa 

adalah sebagaimana  tampak dalam  gambar di 

bawah ini:                  

Potensi Penyalahgunaan Penggunaan  

Dengan banyaknya jumlah dana yang didapat, 
tentunya akan menimbulkan  risiko berupa  po-
tensi penyalahgunaan penggunaan dana tidak 
sesuai peruntukkannya dengan berbagai variasi/
modus oleh para pihak terkait. Adapun penyalah-
gunaan dana tersebut bisa terjadi baik di tingkat 
pusat, daerah, maupun desa dengan kejadian di 
berbagai tahapan: 

a. tahap penyaluran dana desa dari pusat ke 
daerah; 

b. tahap penyaluran dana desa dari daerah kabu-
paten/kota ke desa; 

c. tahap penggunaan dana desa di daerah sa-
saran/desa; 

d. tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.  

Tahap penyaluran memang terkadang menimbul-
kan permasalahan tersendiri  dalam prosesnya. 
Banyak sekali modus yang bermunculan, antara 
lain: 

a. penerbitan petunjuk pelaksanaan peng-
gunaan dana yang dibuat kurang jelas se-
hingga menimbulkan loop hole; 

b. uang pelican atau uang terima kasih  untuk 
percepatan penyaluran; 

c. pemotongan jumlah 
alokasi dan penya-
luran; 

d. penggunaan yang 
tidak sesuai dengan 
mekanisme pe-
ngadaan barang/
jasa yang berlaku; 

e. penggunaan dana 
secara fiktif, dan; 

f. sampai dengan me-
lakukan  rekayasa 
pelaporan dan  per-
tanggung jawaban  
oleh para pelaksana 
maupun kepala desa 
untuk kepentingan 
pribadi dengan dalih 
menutup semua 
pengeluaran yang 
selama ini telah 
dikeluarkan untuk 
melayani rakyatnya. 

    Topik utama 



 9 PARIS REVIEW, 2015 

Penyebab  Timbulnya Penyalahgunaan 
Penggunaan 

Segala potensi penyalahgunaan peng-
gunaan dana desa yang besar kemung-
kinan timbul tentunya tidak terlepas dari 
penyebab-penyebab klasik yang selama ini 
berpengaruh dalam setiap program peme-
rintah. Segala penyebab tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi 4 (empat) penye-
bab utama : 

a. peraturan yang menaunginya; 

b. tingkat kebijakan pimpinan/diskresi; 

c. kualitas Sumber Daya Manusia; dan 

d. pembinaan dan  pengawasan. 

Peraturan yang menaungi dalam sebuah 
program,  sangat penting dalam  menjamin 
tingkat keberhasilannya. Peraturan  tu-
runan sebagai petunjuk pelaksanaan dari 
program dana desa yang semakin jelas dan 
rigid akan memperkecil terjadinya penyele-
wengan, tapi sebaliknya peraturan yang 
tidak jelas akan membuat orang 
“berakrobat” untuk mengakali sebuah 
peraturan demi kepentingan pribadi. 

Tingkat diskresi pimpinan atau stakeholders 
juga berpengaruh besar terhadap timbul-
nya potensi penyalahgunaan dana desa. 
Menteri teknis, Kepala Daerah dan Kepala 
Desa yang memiliki ide atau kewenangan 
dengan  membuat diskresi/kebijakan 
sendiri di luar ketentuan pelaksanaan peng-
gunaan dana desa yang sudah ada perlu 
kita waspadai, penggalangan dana untuk 
menggendutkan “pundi-pundi” oknum ter-
kait atau untuk kepentingan politik niscaya  

mungkin  timbul. Semakin tinggi tingkat 
diskresi akan semakin berisiko timbulnya 
penyalahgunaan penggunaaan dana desa 

dan sebaliknya. 

Kualitas sumber daya manusia sebagai 
pengguna dana desa akan menentukan 
keberhasilan program pemerintah untuk 
memberdayakan rakyat yang tinggal di 
desa, agar mereka bisa semakin mandiri 
dan bisa menyamai kualitas hidupnya de-
ngan masyarakat yang tinggal di perkotaan 
sehingga gap antara si miskin dan  si kaya 
serta daerah  maju dan daerah  terbelakang 
semakin sempit sehingga maksud dan tu-
juan di terbitkannya Undang Undang Desa 
menjadi tercapai. Jangan sampai karena 
jumlah uang yang besar menggoyahkan 
iman dan integritas untuk bekerja dengan 
baik dan jujur. Baru setelah  itu kita 
memikirkan  tingkat  pendidikan dan pela-
tihan agar mereka bisa menggunakan uang 
yang besar tersebut secara bijaksana sesuai 
yang telah direncanakan, dan membuat 
pelaporan dan pertanggungjawaban peng-
gunaan dana secara benar.          

Terakhir, dan cukup menentukan dalam  
menjaga keberhasilan  jalannya program  
peningkatan kesejahteraan rakyat dengan 

menggunakan dana desa adalah masalah 
pengawasannya. Bagaimanapun  juga saat 
ini kita masih perlu memasukkan unsur 
pengawasan, mengingat manusia Indone-
sia masih dalam posisi bertumbuh untuk 
mencapai integritas yang maksimal. Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai 
ujung tombak pengawasan di tingkat desa 
secara kelembagaan disamping masyarakat  
luas, sudah seharusnya memegang pe-
ranan penting untuk menjamin keefektifan 
dan  keamanan penggunaan dana desa. 
Orang-orang yang akan duduk di dalamnya 
harus benar benar terseleksi, baik tingkat 
pendidikan, pengalaman berorganisasi, 
maupun integritasnya. Selain itu, sistem 
pengawasan harus dibangun sedemikian 
rupa agar pengawasan dapat dijalankan 
dengan mudah. Persiapan dengan pela-
tihan pengawasan dari Inspektorat Daerah  
Kabupaten/Kota juga harus dilakukan se-
cara intensif, karena Inspektorat daerah 
Kabupaten/Kota  yang secara tidak lang-
sung turut menentukan keberhasilan pro-
gram pemerintah dimaksud.   

Selain Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

    Topik utama 

 

BPD sebagai ujung tombak penga-

wasan di tingkat desa secara kelem-

bagaan disamping masyarakat  luas, 

sudah seharusnya memegang pe-

ranan penting untuk menjamin ke-

efektifan dan  keamanan 

penggunaan dana desa  

“ 

“ 
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bangunan (BPKP)  yang turut diberi mandat 
oleh pemerintah  untuk  mengawasi sistem 
yang telah dibangun dalam  pengelolaan dana, 
pelaporan, dan pertanggungjawabannya, 
bahkan   sampai dengan pengawasan  atas pe-
laksanaan penggunaan dana desa dimaksud, 
harus segera dapat menjalankan peranannya.      

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai 
palang terakhir pengujian kebenaran peng-
gunaan dan efektifitas  atas penggunaan dana,  
walaupun secara sporadis,   harus mampu 
menghasilkan  temuan yang bersifat memba-
ngun dengan tidak semata mata mencari ke-
salahan  kecuali memang kesalahan  itu karena 
kesengajaan. 
 

Solusi 

Solusi untuk mencegah penyalahgunaan pro-
gram dana desa seperti ini sebenarnya tidak 
hanya terbatas hanya pada pelaku  kegiatan, 
namun mulai dari rakyat sampai dengan pe-
megang kekuasaan. Mereka harus memiliki ko-
mitmen penuh untuk memberantas korupsi dan 
menggunakan dana desa untuk murni melayani 
rakyat di  desa, sehingga kemandirian bisa 
segera terwujud. Beberapa solusi yang mungkin 
dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang je-
las dan rigid, melalui kajian yang mendalam 
serta cermat agar tidak menimbulkan je-
bakan korupsi bagi pelaksana penggunaan 
dana desa. Petunjuk Pelaksanaan tersebut 
sudah harus mengatur mulai dari tata cara 
perencanaan penggunaan, penyaluran 
dana, sampai kepada pertanggung-
jawabannya. 

b. Peningkatan kapabilitas pemerintah desa 
dalam perencanaan pembangunan, yaitu 
dalam penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Pendek 
Desa (RPJPDes), baik oleh pemerintah  
pusat maupun  pemerintah daerah. 

c. Peningkatan kapabilitas pemerintah desa 
dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, 
baik oleh pemerintah pusat maupun peme-
rintah daerah. 

d. Penyusunan sistem keuangan desa. 

e. Penyusunan pedoman Pengadaan Barang/
Jasa yang tidak bertentangan dengan 

aturan yang lebih tinggi.    

f. Secara rutin melakukan pendampingan 
dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, 
baik dari pemerintah daerah (DPKAD dan 
Inspektorat) dan dari pemerintah pusat 
(BPKP). 

g. Pengawasan serta monitoring secara efek-
tif, dengan cara: 

 Pengembangan sistem pengawasan 
yang memadai, baik oleh BPK, BPKP, 
maupun Inspektorat Daerah Kabu-
paten/Kota.  

 Mengoptimalkan Badan Permu-
syawaratan Desa (BPD) dalam fungsi 
pengawasan internal secara harian 
dalam pengelolaan keuangan peme-
rintah desa.  

 

 

 

Referensi: 

 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
Republik Indonesia, Januari 2014 

 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari APBN, Republik Indonesia, 
Juli 2014 

 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi, 
Indonesian Anti Corruption Forum, Jakarta, Juni 2014 
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Dalam kondisi apapun, kerinduan seluruh rakyat Indone-
sia akan hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, 
dan bertanggungjawab tidak pernah memudar. Di tengah 
kondisi perekonomian yang semakin berat, diperparah 
lagi dengan suguhan berita-berita media tentang kasus-
kasus korupsi para pejabat pemerintahan, masyarakat 
terus menuntut agar pemerintah benar-benar mengede-
pankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tun-
tutan tersebut mengarah pada semua tingkatan, mulai 
dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Apalagi, 
mulai tahun ini pemerintah desa diberi kewenangan 
mengelola anggaran yang lebih besar dibandingkan sebe-
lumnya.  

Selain mengelola dana Alokasi Dana Desa (ADD), bagi 
hasil pajak/retribusi dan bantuan keuangan dari pemerin-
tah kabupaten maupun pemerintah provinsi, berdasar-
kan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 
setiap desa akan menerima alokasi dana yang bersumber 
dari APBN berupa dana desa dengan nilai yang terbilang 
cukup besar. Secara bertahap, alokasi dana desa yang 
disediakan melalui APBN menjadi sekitar 1 milyar per 
desa. Untuk tahun ini, alokasi dana desa yang disediakan 
dalam APBN-P tahun 2015 berjumlah kurang lebih Rp20,7 
trilyun yang akan dibagi untuk sekitar 74 ribu desa. Me-
lalui program dana desa, pemerintah menyediakan block 
grant, guna membiayai kegiatan pembangunan desa. 
Dipilihnya pola glock grant oleh pemerintah bertujuan 
melatih masyarakat mengelola keuangan dan menyusun 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan kondisi 
lokal.  
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Dana Desa dalam Sistem Keuangan Ne-
gara 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Ber-
sumber dari APBN mengatur bahwa dana 
desa merupakan dana yang bersumber 
dari APBN yang diperuntukan bagi desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/
kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan, pembinaan ke-
masyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dengan demikian, dana desa 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem penge-
lolaan keuangan ne-
gara. Sebagai bagian 
dari sistem keuangan 
negara, maka meka-
nisme pengelolaan 
dana desa juga harus 
mengacu pada pera-
turan tentang keu-
angan negara, antara 
lain Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan 
Negara, Undang-
undang Nomor 1 Ta-
hun 2004 tentang Per-
bendaharaan Negara, 

Undang-undang 31 Tahun 1999 jo Undang
-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi, Pera-
turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Desa, dan Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa.  

Perangkat aturan tersebut bertujuan agar 
setiap keuangan negara, termasuk dana 
desa dikelola secara akuntabel. Ketaatan 
terhadap peraturan-peraturan di atas 
menghindarkan para pengelolanya dari 
kemungkinan penyimpangan sebagai-
mana dikhawatirkan oleh sebagian ka-
langan. Di antara ketentuan penting yang 
mesti dipatuhi setiap penerima dana desa 
adalah memasukkannya dalam anggaran 
pendapatan dan belanja desa (APBDes), 
dengan maksud agar pertanggungja-
waban dana desa menyatu dengan per-

tanggungjawaban APBDes. Melalui 
mekanisme tersebut, pertanggungja-
waban keuangan dana desa akan terja-
min, karena APBDes ditetapkan dengan 
peraturan desa (Perdes) yang wajib diper-
tanggungjawabkan setiap akhir tahun 
anggaran sesuai ketentuan pengelolaan 
keuangan negara.    

Akuntabilitas, sebuah Kebutuhan 

Menjelang dikucurkannya dana desa pada 
bulan April yang lalu, muncul kekhawa-
tiran sebagian kalangan akan potensi 
penyimpangan yang bakal terjadi dalam 
pengelolaan dana desa sebagaimana ja-
mak kita baca di media masa. Mereka 
umumnya meragukan kemampuan se-
bagian kepala desa dan perangkatnya 
dalam mengelola dana desa secara tertib 
dan bertanggungjawab. Timbulnya kera-
guan tersebut boleh jadi akibat ba-
nyaknya kasus penyimpangan yang 
mereka saksikan selama ini, padahal jum-
lah dana desa selama ini terbilang kecil. 
Apa jadinya jika dana yang akan dikucur-
kan kepada setiap desa meningkat berkali 
lipat. 

Sejatinya, kekhawatiran mereka dapat 
direduksi manakala aparat desa dan pi-
hak-pihak terkait mampu menunjukkan 
komitmen mereka untuk berakuntabilitas 
dalam pengelolaan dana desa. Akuntabili-
tas menjadi mekanisme wajib yang harus 
dikedepankan untuk memastikan keper-
cayaan masyarakat kepada mereka dalam 
mengelola dana desa, sekaligus menjadi 
sarana yang dapat menjembatani kesen-
jangan antara masyarakat dengan aparat 
desa. Akuntabilitas juga berperan menjadi 
salah satu mekanisme pengendalian bagi 
organisasi publik. Kepercayaan masyara-
kat memang menjadi hal penting yang 
perlu terus dibangun karena akan menjadi 
modal sosial yang sangat berharga bagi 
aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. Apabila masyarakat sudah 
memberikan kepercayaan terhadap apa 
yang dilakukan oleh aparat desa, niscaya 
keberhasilanpun akan mudah didapat. 
Kepercayaan dapat tercipta ketika 
masyarakat merasa menemukan ruang 
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“Mewujudkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan dana desa 
memerlukan media yang akan 
mempertemukan dua sisi ke-
pentingan, yakni kepentingan 
masyarakat sebagai penerima 
manfaat dari program mau-
pun kegiatan yang dibiayai 
dana desa dengan kepentingan 
perangkat desa.”  
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untuk mengaktualisasikan ide dan keinginan 
mereka, untuk turut berpartisipasi membangun 
desanya, dan tidak ada kesenjangan antara 
masyarakat dengan aparat desa.  

Lalu, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas 
dan bagaimana mewujudkannya? Dalam konteks 
pengelolaan dana desa, merujuk pada pendapat 
Barbara Romzek dan Patricia Ingraham, James 
Fesler, Melvin J Dubnick, dan Donald Kettl, 
akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai 
“perangkat yang didesain untuk mengawasi 
aparat desa agar berperilaku sesuai dengan 
etika dan aturan hukum yang berlaku dengan 
memberikan kewajiban kepada mereka untuk 
mampu menjawab segenap pertanyaan baik dari 
pihak internal maupun eksternal mengenai pe-
laksanaan tugas dan kinerjanya sebagai aparat 
desa”. Berdasarkan definisi tersebut maka me-
lalui akuntabilitas diharapkan dapat tercipta se-
buah mekanisme yang dapat memantau peri-
laku, tindak tanduk dan kinerja dari aparat desa 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi 
kewenangannya. Lebih lanjut Dixon at al., Bov-
ens, dan Schillemans membagi menjadi dua jenis 
akuntabilitas berdasarkan kewajibannya yaitu 
akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horison-
tal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada per-
tanggungjawaban kepada otoritas di tingkat 
yang lebih tinggi atau pemberi tugas, yaitu pe-
merintah desa kepada pemerintah kabupaten. 
Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan 
pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 
masyarakatnya. Akuntabilitas pengelolaan dana 
desa akan terbentuk apabila kedua dimensi 
tersebut terpenuhi. 

Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan 
dana desa memerlukan media yang akan mem-
pertemukan dua sisi kepentingan, yakni ke-
pentingan masyarakat sebagai penerima man-
faat dari program maupun kegiatan yang di-
biayai dana desa dengan kepentingan perangkat 
desa sebagai pihak yang diberi kewenangan 
mengelola dana desa. Mekanisme akuntabilitas 
telah diatur melalui peraturan perundangan 
yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pera-
turan-peraturan tersebut mengarahkan aparat 
desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam 
pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap pe-
rencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pela-
poran dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan 
dilengkapi dengan media akuntabilitasnya. 

RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, Laporan re-
alisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan pertang-
gungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
dan Laporan keterangan penyelenggaraan pe-
merintahan merupakan media wajib yang harus 
diselenggarakan oleh aparat pengelola dana 
desa. Tahap demi tahap dalam mekanisme 
akuntabilitas pengelolaan dana desa diuraikan di 
bawah ini. 

 

1. Perencanaan 

 Proses perencanaan merupakan tahapan 
yang cukup krusial mengingat pada tahap 
inilah perumusan kegiatan dan penggang-
garan dilakukan. Pihak-pihak yang bertang-
gungjawab, mulai dari sekretaris desa, 
kepala desa, BPD, camat dan bupati/walikota 
seyogyanya menyadari bahwa akuntablitas 
harus dimulai sejak tahap ini. Akuntabilitas 
diwujudkan antara lain melalui pelibatan 
masyarakat (asas partisipatif-red) dalam 
proses perencanaan. Hal ini sangat penting 
dilakukan untuk mendapatkan masukan ber-
harga menyangkut prioritas kegiatan yang 
akan dilakukan. 

 Dalam lingkup pemerintahan desa, terdapat 
dua jenis perencanaan yang harus disiapkan 
oleh kepala desa yaitu perencanaan jangka 
menengah dan perencanaan jangka pendek. 
Rencana jangka menengah dalam lingkup 
desa dikenal dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang 
memiliki masa berlaku enam tahun. Sedang-
kan rencana jangka pendek yang merupakan 
cascading dari rencana jangka menengah 
dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDesa) yang memiliki masa berlaku 
satu tahun. Rencana pembangunan jangka 
menengah yang memuat visi, misi, tujuan, 
dan sasaran yang akan dicapai serta strategi 
untuk mencapainya berfungsi sebagai acuan 
atau dasar bagi perencanaan, pengangga-
ran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 
kegiatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 tahun 2014 mengatur secara 
tegas bahwa setiap rencana penggunaan 
dana desa harus mengacu pada RPJMDes 
dan RKPDesa. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa setiap rencana kegiatan dan peng-
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gunaan anggaran harus sejalan dan dalam 
rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang te-
lah ditetapkan dalam rencana jangka mene-
ngah maupun rencana kerja tahunannya. 

 Untuk dapat menggunakan dana desa, terlebih 
dahulu kepala desa harus memiliki dokumen 
anggaran desa yang berupa Anggaran Penda-
patan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyu-
sunan APB Desa dimulai dengan penyusunan 
Raperdes tentang APBDesa oleh sekretaris 
desa. Raperdes kemudian diajukan kepada 
kepala desa untuk disetujui dan dibahas de-
ngan BPD. Setelah dibahas, Raperdes APBDesa 
kemudian ditetapkan menjadi Perdes dan diaju-
kan kepada bupati/walikota melalui camat un-
tuk dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi terse-
but kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan 
sesuai koreksi yang ada. Setelah diperbaiki, 
APBDesa telah sah menjadi dokumen yang 
menjadi dasar setiap pelaksanaan kegiatan 
yang membutuhkan anggaran desa. 

2. Pelaksanaan 

 Dalam pengelolaan keuangan desa, semua pi-
hak yang bertanggunggjawab harus mema-
hami asas-asas yang wajib dijaga yaitu trans-
paran, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. 
Tanggungjawab tertinggi berada pada pundak 
kepala desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik 
desa yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, 
kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang 
berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : 
a. Sekretaris desa; 
b. Kepala seksi; dan 
c. Bendahara. 

 Masing-masing unsur tersebut mempunyai tu-
gas dan tanggung jawab sesuai lingkup bidang 
dan kewenangannya. Sekretaris desa bertindak 
selaku koordinator pelaksana teknis penge-
lolaan keuangan desa. Penyusunan semua do-
kumen perencanaan dan anggaran, pertang-
gungjawaban pelaksanaan anggaran, pengen-
dalian, pelaporan dan pertanggungjawaban 
anggaran menjadi tugas utama seorang sekre-
taris desa. Oleh karena itu, seorang sekretaris 
desa haruslah memiliki kompetensi yang me-
madai dalam bidang perencanaan, pengor-
ganisasian, penatausahaan, pengendalian, dan 
pelaporan. Sebagai koordinator, sekretaris 

desa harus mampu menyusun sekaligus melak-
sanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 
menyusun Raperdes tentang APBDesa, peru-
bahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pe-
laksanaan APBDesa; melakukan pengendalian 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pela-
poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap 
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 
APBDesa. 

 Kepala seksi bertindak selaku pelaksana 
kegiatan sesuai dengan bidangnya. Seorang 
kepala seksi harus memiliki kompetensi yang 
memadai untuk melaksanakan tugas menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya; melaksanakan kegiatan 
dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan 
desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 
melakukan tindakan yang menyebabkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja 
kegiatan; mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan; melaporkan perkembangan pelak-
sanaan kegiatan kepada kepala desa; dan 
menyiapkan dokumen anggaran atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.  

 Bendahara yang dijabat oleh staf pada urusan 
keuangan harus memiliki kompetensi yang me-
madai untuk melaksanakan tugas menerima, 
menyimpan, menyetorkan/membayar, mena-
tausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBDesa. 

 Beberapa hal yang perlu dijaga dalam penge-
lolaan keuangan desa agar tetap berjalan di 
atas asas-asas yang telah ditetapkan, antara 
lain bahwa : 

 Semua penerimaan dan pengeluaran dilak-
sanakan melalui rekening kas desa; 

 Semua penerimaan dan pengeluaran didu-
kung oleh bukti yang lengkap dan sah; 

 Pengeluaran desa yang mengakibatkan be-
ban APBDesa, kecuali untuk belanja pega-
wai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran, tidak dapat dilakukan sebelum 
Raperdes tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi Perdes; 

 Penggunaan biaya tak terduga terlebih da-
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hulu harus dibuat RAB yang disahkan oleh 
kepala desa; 

 Bendahara desa sebagai wapu wajib menye-
torkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke rekening kas 
negara sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

3. Penatausahaan 

 Penatausahaan keuangan desa meliputi 
kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran, penutupan buku dan penyusunan 
laporan pertanggungjawaban uang setiap bu-
lan oleh bendahara desa kepada kepala desa. 
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
menggunakan media buku kas umum, buku kas 
pembantu pajak, dan buku bank. 

4. Pelaporan 

 Dalam menjaga akuntabilitas, kepala desa da-
pat memanfaatkan berbagai media yang ada, 
salah satunya melalui mekanisme pelaporan. 
Pelaporan menjadi media wajib yang telah 
ditetapkan dalam berbagai peraturan terkait 
pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dia-
tur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No-
mor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelak-
sanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, kepala desa dalam melaksana-
kan tugas, kewenangan, hak, dan kewa-
jibannya, wajib menyampaikan : 

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada 
bupati/walikota; 

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan kepada 
bupati/wakikota; 

c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan 
Pemerintahan secara tertulis kepada 
Badan Permusyawaratan Desa setiap 
akhir tahun anggaran. 

 Lebih lanjut, pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa, kepala desa seba-
gai pemegang kekuasaan pengelolaan keu-
angan desa setiap semester wajib menyampai-
kan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati/Walikota.  

5. Pertanggungjawaban  

 Akuntabel menjadi salah satu asas yang harus 

dipegang teguh oleh kepala desa dalam 
mengelola keuangan desa. Hal ini berarti 
bahwa setiap kegiatan yang menggunakan 
anggaran desa harus dapat dipertanggung-
gugatkan (accountable) baik secara vertikal 
kepada pemberi tugas (pimpinan yang lebih 
tinggi-red) maupun secara horisontal kepada 
masyarakat. Sedangkan pasal 38 ayat 1 pera-
turan tersebut mengharuskan kepala desa 
setiap akhir tahun anggaran menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelak-
sanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. La-
poran yang terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan tersebut harus ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggung-
jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa.   

Simpulan 

Kewenangan yang besar menuntut pertanggung-
jawaban yang besar pula. Bertambahnya anggaran 
dana desa menuntut aparat desa dan pihak-pihak 
terkait mampu menunjukkan komitmen berakun-
tabilitas untuk memastikan kepercayaan masyara-
kat kepada mereka dalam mengelola dana desa, 
menjadi sarana menjembatani kesenjangan kei-
nginan masyarakat dengan aparat desa. Akuntabili-
tas juga berperan menjadi salah satu mekanisme 
pengendalian bagi organisasi publik. Apabila 
masyarakat sudah memberikan kepercayaan terha-
dap apa yang dilakukan oleh aparat desa, keraguan 
yang menyeruak di ruang publik pun akan mudah 
dinihilkan. Kepercayaan dapat tercipta ketika 
masyarakat merasa menemukan ruang untuk men-
gaktualisasikan ide dan keinginan mereka, untuk 
turut berpartisipasi membangun desanya, dan ti-
dak ada kesenjangan antara masyarakat dengan 
aparat desa. 
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Pada fase awal, kendala yang sering dialami 
oleh perangkat desa, terutama dalam proses 
penyusunan berbagai dokumen perencanaan 
yang harus disiapkan sebagai syarat pencairan 
berupa RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Pada 
fase berikutnya setelah tahap pertama cair, 
mereka mengalami kendala dalam melaksana-
kan tata kelola keuangan meliputi penatausa-
haan, pertanggungjawaban, dan pelaporan 
sesuai dengan mekanisme peraturan perun-
dang-undangan. Lambatnya pencairan tentu 
saja dapat menghambat upaya percepatan 
pembangunan yang sangat diharapkan oleh 
masyarakat desa.  

Dalam kondisi demikian, peran pemerintah 
sangat dinanti untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan atas penyelenggaraan pe-
merintahan desa. Hal tersebut sejatinya te-
lah di atur dalam pasal 112 Undang-undang 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Desa. Pasal 
tersebut mengamanatkan kepada pemerin-
tah baik pusat maupun daerah untuk mela-
kukan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
kemudian didelegasikan kepada perangkat 
daerah, dalam hal ini Aparat Pengawasan In-
tern Pemerintah (APIP).   

APIP bertugas melakukan pembinaan dan pe-
ngawasan untuk meyakinkan bahwa penye-
lenggaran pemerintahan desa dapat berjalan 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Terlebih mulai tahun 
ini setiap desa mengelola anggaran yang lebih 
besar dibanding tahun-tahun sebelumnya dan 
dituntut harus memenuhi aturan baru tentang 
pengelolaan dan pertanggungjawaban  keu-
angan desa yang cukup rumit bagi perangkat 

desa. Aparat desa sangat mengharapkan pem-
binaan oleh APIP agar pengelolaan  keuangan 
desa yang mereka lakukan tidak mengalami 

Setahun lebih undang-undang desa disahkan, pemerintah pusat juga telah 
menggelontorkan dana desa dari APBN ke daerah, namun realisasi penyerapan 

dana desa rupanya belum terlalu signifikan.  

    Topik utama 
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hambatan. “Kami berharap Inspektorat ja-
ngan  hanya mengaudit tapi  juga  melakukan   
bimbingan dan konsultasi  pengelolaan dana 
desa. Sebelum kegiatan dilakukan sebaiknya 
ada pendampingan oleh Inspektorat”. 
Demikian harapan Kepala Desa Karangrejek, 
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung-
kidul ketika ditemui PR di kantornya. 

 

Pengawalan oleh APIP Daerah  

Bisa dikatakan mungkin belum terlalu signifi-
kan, namun beberapa APIP daerah se-
benarnya telah berupaya dengan berbagai 
kegiatan guna mengawal pelaksanaan un-
dang-undang desa. Seperti yang telah dilaku-
kan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, 
beberapa kegiatan pengawalan yang telah 
dilakukan antara lain menjadi narasumber 
dalam pelatihan pengelolaan keuangan desa 
bekerja sama dengan DPPKA dan Badan Pem-
berdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon 
Progo, pendampingan penyusunan laporan 
keuangan pada 11 desa di Kecamatan Pan-
jatan, dan pelaksanaan audit reguler pada 
desa-desa yang telah direncanakan dalam 
PKPT.  

Inspektorat Kabupaten Gunungkidul juga ti-
dak ketinggalan dalam melakukan penga-
walan. Beberapa kegiatannya antara lain ber-
sama Bagian Pemerintahan Desa menyeleng-
garakan bimbingan teknis penyelenggaraan 
pemerintahan desa, bersama UPT Diklat BKD 
menyelenggarakan pelatihan penatausahaan 
keuangan desa, bersama Bapermas menye-
lenggarakan pelatihan penatausahaan aset 
desa, dan bersama paguyuban perangkat 
desa menyelenggarakan bimbingan teknis 

pemerintahan 
desa. Selain 
itu, Inspek-
torat juga me-
lakukan penga-
walan terha-
dap pelak-
sanaan mus-
renbang yang 
didalamnya 
dibahas 
APBDes se-
hingga akunt-
abilitas keuan-
gan desa bisa 

diukur sejak proses perencanaan.       “Apabila     
perencanaan sudah bagus, maka risiko sudah 
bisa dikurangi, sebaliknya apabila musren-
bang desa tidak kuat, maka apa yang direnca-
nakan dalam APBDes juga kurang berkuali-
tas”. Demikian disampaikan Sujarwo, Inspek-
tur Kabupaten Gunungkidul ketika ditemui 
tim Paris Review di kantornya beberapa waktu 
yang lalu. Lebih lanjut Sujarwo menyampaikan 
bahwa fokus Inspektorat adalah bagaimana 
membangun SPIP tingkat desa yang kuat, se-
hingga pengelolaan keuangan dan aset desa, 
serta pelaksanaan prosedur pelayanan 
kepada masyarakat bisa lebih akuntabel”. 

 

Perwakilan BPKP DIY Proaktif Mengawal 

Mengemban amanat sebagai auditor intern 
pemerintah yang berkedudukan di daerah, 
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-
karta juga telah melakukan berbagai kegiatan 
untuk mengawal pengelolaan keuangan desa. 
Komitmen tersebut sejalan dengan keinginan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
melibatkan Perwakilan BPKP DIY dalam me-
ngawal pengelolaan keuangan desa. Guber-
nur kemudian membentuk tim  pengawas  
pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda), Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
dan Aset (DPPKA), Biro Tata Pemerintahan, 
dan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-
karta dengan SK Gubernur DIY Nomor 78 Ta-
hun 2015.  

Mengawali rangkaian kegiatan pengawalan 
keuangan desa, tanggl 19 Mei 2015 Perwakilan 
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta me--
nyelenggarakan seminar pengelolaan keu-
angan desa dengan tema “Peran APIP dalam 
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Desa” yang diikuti oleh para In-
spektur, Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Kepala Bagian Pemerintahan 
Desa, serta Ketua dan Sekretaris Paguyuban 
Kepala Desa dari 12 pemerintah daerah. Semi-
nar yang dikemas dalam dua sesi tersebut 
menghadirkan lima orang narasumber yaitu 
Anggota Komisi XI DPR RI, Deputi Kepala 
BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah, Inspektur Kabupaten 
Gunung Kidul, Ketua Paguyuban Kepala Desa 
se DIY, dan Pejabat Pusbin JFA BPKP. Dari 
seminar terungkap berbagai problematika 

    Topik utama 
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yang  dihadapi  para aparat desa dalam      
menyambut pelaksanaan undang-undang desa 
yang patut menjadi perhatian APIP untuk se-
lanjutnya mencarikan pemecahannya. 

Selanjutnya  dilakukan  pendalaman     pema-
haman di lingkungan pemerintah daerah di 
wilayah kerja Pewakilan BPKP DIY melalui 
kegiatan sosialisasi  dan workshop           
pengelolaan keuangan desa menggunakan 
aplikasi Simda Desa yang dikembangkan oleh 
BPKP. Sebelum dilakukan pendampingan dan 
bimtek, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa 

Yogyakarta terlebih dahulu melakukan survei 
untuk menilai kesiapan pemda menerima pem-
binaan pengelolaan keuangan desa.     Per-
wakilan BPKP DIY kemudian melakukan pen-
dampingan  pengelolaan   keuangan desa 
menggunakan aplikasi Simda Desa pada be-
berapa pemerintah daerah yaitu Kabupaten 
Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, 
dan Purworejo. Mengingat keterbatasan per-
sonil Perwakilan BPKP, pada tahap awal pen-
dampingan dilakukan dengan pendekatan pi-
loting satu desa setiap pemerintah daerah. 

Panggungharjo di mana kantor Perwakilan 
BPKP DIY berlokasi, tepatnya berada di Ke-
camatan Sewon, Kabupaten Bantul menjadi 
desa pertama yang menjadi piloting implemen-
tasi Simda Desa BPKP. Desa Lubangindangan, 
Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo 
menyusul menjadi desa kedua piloting imple-

mentasi aplikasi Simda Desa. Disusul kemudian 
oleh Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabu-
paten Sleman, juga Desa Kalidengen,     Ke-
camatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dan 
terakhir desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, 
Kabupaten Gunungkidul. 

Banyak kemudahan telah dirasakan oleh desa 
piloting. Simda Desa memudahkan tata kelola 
keuangan desa karena didesain sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. Aplikasi 
tersebut dibangun user friendly yang sangat 
mudah digunakan, “tinggal klik”. Demikian 

diungkapkan oleh Yuli Kurni-
anto, Korwas Bidang APD pada 
Perwakilan BPKP DIY. Lebih 
lanjut Yuli menjelaskan bahwa 
aplikasi Simda Desa juga ber-
fungsi sebagai built-in internal 
control, artinya jika ada yang 
tidak sesuai maka sistem akan 
mengetahuinya. Sebagai con-
toh sistem akan memastikan 
jumlah realisasi keuangan tidak 
mungkin melebihi angga-
rannya. 

Simda  Desa  sangat me-
ringankan tugas perangkat 
yang menangani penatausa-
haan keuangan desa di desa 
Panggungharjo. “Kok tidak 
dari dulu ya, kita menggunakan 
aplikasi ini”. Demikian komen-

tar salah seorang perangkat desa Panggung-
harjo setelah merasakan mudahnya mengelola 
keuangan dengan aplikasi Simda Desa. Hal 
yang sama juga dialami oleh perangkat desa di 
Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten 
Sleman sehingga mendorong Pemkab Sleman 
untuk menerapkan Simda Desa pada seluruh 
desa di Kabupaten Sleman. Peng-install-an ap-
likasi Simda Desa pada 86 desa di Kabupaten 
Sleman berlangsung selama tiga hari yaitu 
tanggal 10, 12, dan 13 November 2015.   

Ketika semua pihak terkait telah menunjukkan 
komitmen yang kuat dengan melakukan berba-
gai kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-
masing, maka harapan  semua  pihak  agar 
keuangan desa dikelola secara transparan dan 
akuntabel menjadi semakin dekat untuk diwu-
judkan. *** 

    Topik utama 
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WAWANCARA DENGAN DEPUTI KEPALA BPKP, DADANG KURNIA  

Disela pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X , dalam rangka koordinasi 
pengawalan Dana Desa, pada tanggal 9 April 2015 yang lalu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah,  Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA, memberikan kesempatan  
dengan Paris Review untuk melakukan wawancara terkait peran BPKP dalam mengawal pengelolaan 
Dana Desa. Berikut petikan wawancara dengan beliau:  

PR: Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa dan disetujuinya 

anggaran Dana Desa  oleh DPR  untuk tahun 

2015 sebesar  Rp.20 Trilyun. Tentunya BPKP 

sebagai auditor internal pemerintah mem-

punyai tugas untuk mengawal agar tata  

kelola dana desa tersebut dilaksanakan se-

cara akuntabel. Apa yang telah dan akan 

dilakukan BPKP terkait tugas tersebut? 

Apakah BPKP menghadapi kendala dalam 

pelaksanaan tugas tersebut? 

 

DK: Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu 

saya luruskan dulu terminologi dana desa 

sebagaimana telah sering dibicarakan pada 

media massa. Desa nantinya akan menda-

patkan dana desa yang bersumber dari 

APBN  2015, itulah yang dimaksudkan dana 

desa. Selain itu, desa juga akan memperoleh 

Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pa-

jak yang bersumber dari APBD. Selain itu, 

desa juga dapat menerima bantuan      

keuangan dari APBD Provinsi. Bisa diba-

yangkan, nantinya dana yang dikelola desa 

tahun 2015 lebih besar dari tahun sebelum-

nya.  Pada rapat dengar pendapat dengan 

Komisi XI, DPR RI meminta BPKP untuk 

mengawal akuntabilitas pengelolaan dana 

desa dan membuat aplikasi sederhana 

pengelolaan dana desa. Untuk itu BPKP 

Wawancara Eksklusif 

Dok. Humas BPKP DIY 
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Wawancara Eksklusif—Dadang Kurnia 

akan berperan dalam melakukan           

bimbingan dan konsultasi dalam        

pengelolaan dana desa. Sebelum melak-

sanakan bimbingan dan konsultasi, BPKP 

akan menyusun Pedoman Bimbingan dan 

Konsultasi. Kerangka pedoman ini sudah 

siap. Pedoman nantinya akan di arahkan 

pada “how to”-nya dalam proses akun-

tansi. Sebelum penyusunan pedoman ini, 

BPKP terlebih dahulu melakukan survey 

tentang praktik pengelolaan keuangan 

desa yang selama ini telah berjalan. Survey 

dilakukan di Sumatera Barat, Jawa Tengah 

dan Kalimantan Selatan. Dari hasil survey 

diketahui kemampuan desa belum merata. 

Ada desa yang sudah maju, sudah meng-

gunakan website tetapi tetangga desa yang 

bersebelahan mempunyai komputer tetapi 

belum mampu menggunakan komputer itu. 

Dalam penyusunan pedoman tersebut ha-

rus mempertimbangkan kemampuan desa-

desa yang ada. Kemudian, pada saat saya 

diundang oleh forum asosiasi gubernur In-

donesia di Ambon, saya menyampaikan 

paparan yang mudah-mudahan bisa mem-

bangkitkan awareness para gubernur seba-

gai komandan dalam mengawal akuntabili-

tas pengelolaan keuangan desa di wilayah 

masing-masing. 

 

PR: Bagaimana pendapat Bapak terhadap 

peran pengawasan yang harus dilakukan 

oleh BPKP maupun aparat pengawasan 

intern lainnya? 

 

DK: Berdasarkan data Kementrian Dalam 

Negeri tahun 2015, saat ini terdapat 74.093 

Desa di seluruh Indonesia. BPKP dan aparat 

pengawas intern lainnya tidak mempunyai 

sumber daya yang cukup untuk melakukan 

pengawasan di seluruh desa. Kalau dihi-

tung dengan ketersediaan SDM pada In-

spektorat dibandingkan dengan jumlah 

desa yang harus diperiksa, pemeriksa yang 

sama 10 tahun kemudian baru akan kembali 

memeriksa satu desa yang sama. Sehingga 

diperlukan strategi pengawasan yang si-

nergi antara APIP, sesuai dengan kewenan-

gan yang dimiliki.Disamping itu,          

Pengelolaan keuangan desa juga diawasi 

langsung oleh masyarakat melalui keterli-

batannya pada proses perencanaan mau-

pun pelaksanaannya.  

 

PR:  Tentunya BPKP sudah melakukan identifi-

kasi risiko yang bisa terjadi dalam      

pengelolaan desa. Risiko apa saja yang bisa 

terjadi? Apa saja yang telah disiapkan BPKP 

untuk membantu stakeholder mengatasi 

risiko tersebut? 
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DK:  Risiko yang teridentifikasi dilihat dari dua 

pihak, BPKP dan Desa. Di pihak desa sebagai 

pengelola keuangan desa, risiko pengel-

olaan keuangan desa bisa terjadi pada selu-

ruh proses pengelolaan keuangan desa. 

Pada proses perencanaan bisa terjadi risiko 

terkait keselarasan perencanaan, tingkat 

partisipasi dan kualitas RKP Desa. Pada 

proses panganggaran bisa terjadi risiko ter-

kait Unifikasi dan Integrasi Anggaran, har-

monisasi Kades & BPD dan Evaluasi APB 

Desa oleh kecamatan. Pada proses pelak-

sanaan bisa 

terjadi 

risiko ter-

kait Pe-

ngadaan   

B/J, ke-

wajiban 

perpajakan 

dan adanya 

Kades yang 

“Powerfull’. 

Pada 

proses 

penatausa-

haan bisa 

terjadi 

risiko terkait administrasi pembukuan, cara 

peng-SPJ-an dan pencatatan kekayaan desa. 

Pada proses pelaporan bisa terjadi risiko ter-

kait jumlah laporan yang harus dibuat dan 

tatacara pelaporan. Pada proses pengawa-

san bisa terjadi risiko yang terkait efektifitas 

pengawasan dan kesiapan aparat pengawa-

san. Sedangkan untuk BPKP, sumber risiko 

berasal dari sumber daya yaitu kecukupan 

SDM maupun dana. Dengan keterbatasan 

tersebut, tentunya  BPKP tidak akan mampu 

langsung turun ke seluruh desa untuk men-

gawal pengelolaan keuangan desa. Untuk 

itu, BPKP mempunyai strategi, yaitu pen-

dampingan tidak langsung ke desa-desa, 

BPKP akan menjadikan satu desa sebagai 

desa piloting, mulai dari proses perencanaan 

sampai dengan pelaporan. Desa tersebut 

nantinya akan menjadi model bagi desa lain-

nya. BPKP juga akan memfasilitasi peningka-

tan kompetensi SDM pemda dan desa. Kai-

tannya dengan regulasi, BPKP berperan ak-

tif dalam memberi masukan dan saran 

kepada regulator (Kemendagri dan Kemen-

DesaPDTT, Kab/Kota). Saya sangat men-

gapresiasi Bapak Gubernur DIY yang sudah 

berinisiatif untuk membentuk Tim Bersama 

antara Pemda DIY dengan BPKP untuk men-

gawal akunt-

abilitas keuan-

gan desa. Me-

tode ini akan 

saya gunakan 

sebagai con-

toh jika saya 

berkesem-

patan diun-

dang oleh 

pemda lain.  

 

PR:  Ka-

langan legis-

latif sudah 

meminta agar 

BPKP membangun sistem akuntabilitas 

penggunaan dana desa. Apakah BPKP sudah 

siap memenuhi permintaan tersebut? 

 

DK:  Saat ini aplikasi pengelolaan keuangan desa  

dibangun dan akan terus dikembangkan 

oleh BPKP. Pengembang aplikasi SIMDA 

Desa  sama dengan SIMDA. Tetapi tentunya 

aplikasi ini dibuat sederhana, tidak serumit 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Dengan aplikasi ini akan sangat membantu 

pemerintah desa dalam mewujudkan akun-

tabilitas  anggaran desa yang dikelolanya. 

(red) 

Wawancara Eksklusif—Dadang Kurnia 
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PR: Gunungkidul saat ini kami lihat semakin 

berbenah,  terutama terkait dengan 

pengembangan wisatanya. Tentunya hal 

ini  melibatkan masyarakat dan peran pe-

merintah desa dalam pengembangannya. 

Apakah dengan meningkatnya alokasi 

anggaran untuk Pemerintah Desa, ber-

dampak positif bagi pengembangan po-

tensi desa di Gunungkidul, bagaimana 

menurut Bapak selaku Wakil Bupati?  

IW: Betul sekali, pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul memang saat ini sedang 

WAWANCARA SINGKAT DENGAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL, IMMAWAN WAHYUDI 

Lain dulu lain sekarang. Dulu ketika mendengar “Gunungkidul” yang terbayang dalam benak  tanah 

pegunungan yang tandus dan kering, serta kehidupan masyarakat yang rata-rata berada dibawah 

garis kemiskinan. Namun saat  ini, ketika orang mendengar “Gunungkidul” yang terlintas adalah 

berbagai tempat wisatanya yang indah dan elok, pantai-pantai yang bersih,  gua-gua yang eksotik, 

dan geliat pembangunannya yang semakin terlihat nyata. Terlihat bagaimana jalan-jalan yang halus 

dan lebar menawarkan kenyamanan perjalanan para wisatawan yang berkunjung. Berkembangnya 

pariwisata di Gunungkidul tentunya melibatkan peran masyarakat dan aparat pemerintah mulai 

dari tingkat pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa. Dalam kesempatan wawan-

cara dengan Wakil Bupati  Gunungkidul, Drs. Immawan Wahyudi, MH.,  Paris review   ingin menggali 

informasi apakah geliat pengembangan  wisata dan sarana prasarana yang ada di Gunungkidul, te-

lah diimbangi dengan kesiapan Pemda dalam pemberdayaan desa dan pengelolaan  keuangan de-

sanya. Berikut petikan wawancaranya:  

“Besar harapan saya terhadap BPKP 
untuk membantu kelancaran pelak-
sanaan pengelolaan dana desa…..” 
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berupaya terus mengembangkan potensi 

wisata yang kami miliki. Tentunya peran 

pemerintah desa dan masyarakat setem-

pat ikut mendukung pengembangan po-

tensi wisata di daerah kami. Tentunya hal 

ini diimbangi dengan perbaikan sarpras 

pariwisata yang melibatkan pemerintah 

desa dalam pengembangannya. Terkait 

dengan besarnya anggaran desa tentunya 

sangat membantu dalam pengembangan 

sarpras di desa untuk mendukung geliat 

wisata di Gunungkidul.  

PR: Apakah Pemkab Gunungkidul memiliki 

kebijakan khusus, dalam mengawal 

penggunaan dana desa agar sesuai dengan 

tujuan dalam RPJMD?  

IW: Dalam rangka mengimplementasikan UU 

no 6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh 

desa di Gunungkidul yang berjumlah 144 

desa, telah melakukan menyusun RPJM 

Desa, RKP Desa, dan menyusun APB Desa. 

Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan 

desa secara umum juga terus ditingkatkan 

melalui pembinaan dan bimbingan teknis 

dari berbagai pihak disamping dengan me-

lakukan langkah-langkah untuk:  

 Terus melakukan sosialisasi UU Nomor 

6 tahun 2014 tentang Desa, PP nomor 

43 tahun 2014 dan PP nomor 60 tahun 

2014 kepada Kepala Desa, Pimpinan 

BPD, pimpinan LPMD dan perangkat 

desa 

 Secara bertahap melakukan penataan 

regulasi daerah yang mengatur ten-

tang desa untuk disesuaikan dengan 

UU               nomor  6 tahun 2014 meli-

puti penetapan: 

 Peraturan Bupati nomor 23 tahun 

2014 tentang Bagian dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah kepada Desa. 

 Peraturan Daerah nomor 4 tahun 

2014 tentang Produk Hukum Desa. 

 Peraturan Bupati nomor 41 tahun 

2014 teknis Penyusunan Produk Hu-

kum Desa. 

 Peraturan Bupati nomor 47 tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan 

APBDesa Tahun Anggaran 2015. 

 Peraturan Bupati nomor 58 tahun 

2014 tentang Besaran Penghasil 

Tetap Kepala Daerah dan Perangkat 

Desa Tahun Anggaran 2015 

 Peraturan Bupati nomor 1 tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Draft Peraturan Bupati mengenai 

Pengelolaan Dana Desa 

 Melaksanakan bimbingan teknis 

kepada bendahara desa dan peningka-

tan kapasitas unsur perangkat desa 

lainnya 

PR: Terkait dengan pengelolaan keuangan 

desa, Apakah pemkab telah 

mengidentifikasi  risiko-risiko yang mung-

kin timbul dalam  pengelolaan dana desa?  

IW: Ya secara garis besar kami sudah 

mengidentifikasi beberapa risiko antara 

lain risiko penyusunan anggaran yang ti-

dak tepat, risiko salah kelola karena keti-

dak pahaman akan aturan, serta risiko 

serapan anggaran rendah.  Itulah be-

berapa hal yang dihadapi oleh pemerintah 

desa dalam penatausahaan keuangan desa 

yang disebabkan keterbatasan SDM baik 

dalam jumlah maupun kompetensinya.  

PR: Apakah pemkab telah menyiapkan langkah 

antisipasi untuk mengatasi risiko-risiko 

dalam pengelolaan dana desa tersebut?  

IW: Kami berupaya melakukan langkah antisi-

pasi antara lain dengan Melaksanakan se-

cara kontinyu sosialisasi dan bimtek 

kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa 

termasuk bendahara desa. Selanjutnya 

kami juga mendorong Kepala Desa agar 

dalam pelaksanaan kegiatan membagi tu-

gas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing masing perangkat desa. Disamping 

itu yang tak kalah penting adalah menya-

Wawancara Eksklusif—Wabup GK 
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makan model perencanaan, aturan dan 

pelaporan baik dana yang berasal dari 

APBN, APBD1 maupun APBD2. Hal tersebut 

akan mengurangi banyak kesulitan, 

tenaga, waktu dan pada akhirnya dapat 

menghemat dana.  

PR: Agar pengelolaan  dana desa tersebut da-

pat berjalan sesuai dengan ketentuan, apa 

harapan Bapak selaku pimpinan terhadap 

peran pengawasan yang harus dilakukan 

Inspektorat?  

IW: Inspektorat Kabupaten Gunungkidul  se-

suai dengan bidang tugasnya harus secara 

terus menerus memberikan bekal, penga-

rahan, pembinaan dan pengawasan, baik 

dalam pelaksanaan kas opname maupun 

pengawasan regular agar pengelolaan 

dana desa tersebut benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan baik sisi adminis-

trasi, fisik dan pertanggungjawaban sesuai 

dengan rencana kerja, dan tidak me-

lenceng dari ketentuan peraturan per-

undangan yang berlaku.  

PR: Kondisi saat ini, Inspektorat memiliki ba-

nyak keterbatasan, baik dari sisi SDM, 

waktu, maupun sarana prasarana. Meng-

ingat  hal tersebut, sepertinya tidak me-

mungkinkan untuk melakukan penga-

wasan terhadap  144  desa. Apakah  ada 

strategi lain yang telah disiapkan oleh Pe-

merintah Kabupaten Gunungkidul 

menghadapi keterbatasan tersebut?  

IW: Betul…. Pemerintah Kabupaten Gunung-

kidul yang antara lain bekerjasama dengan 

BPKP  telah melakukan banyak sekali 

bimbingan teknis kepada Kepala Desa dan 

perangkat desa  serta meningkatkan moni-

toring/ pemantauan ke desa oleh Camat 

dibantu staf kecamatan yang terkait dan  

monitoring/pemantauan ke desa oleh Sub 

Bagian Pemerintah Desa. Selain itu, juga 

mulai meningkatkan peranan Badan Per-

musyawarahan Desa (BPD) untuk menga-

wasi anggaran selain dalam bidang politik.  

PR: Apa harapan Bapak terhadap peran BPKP 

dalam pengawalan  pengelolaan dana desa 

di Kabupaten Gunungkidul?  

IW: Besar harapan saya terhadap BPKP untuk 

dapat membantu kelancaran pelaksanaan 

dana desa di wilayah kami, mengapa? Dana 

desa yang dikucurkan melalui APBN 

kepada desa nilainya cukup besar maka 

kami berharap Perwakilan BPKP DIY jika 

melakukan pengawasan kepada desa lebih 

mengedepankan pem-

binaan. 

Selanjutnya kami juga 

mengharapkan 

pembinaan yang lebih 

intensif  kepada         

Inspektorat mengenai 

pengelolaan keuangan  

desa, memberikan tips 

bagaimana mengelola 

dana desa dengan cara 

yang tidak rumit. 

Itu  harapan besar 

saya terhadap peran 

BPKP.  (red) 

Wawancara Eksklusif—Wabup GK 
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Pemda, sebagai salah satu 
penanggungjawab urusan 
pendidikan  selain pemerintah 
dan masyarakat, harus bersiap 
diri untuk menata urusan 
pendidikan di wilayahnya. Untuk 
pendanaan urusan pendidikan, 
Pemda mendapat alokasi dana 
dari Pemerintah pusat, salah 
satunya dalam bentuk Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Pendidikan. DAK merupakan 
specific grant, artinya 

penggunaannya harus 
berdasarkan aturan dari pemberi 
dana (kita bedakan 
pengertiannya dengan block 
grant, yang penggunaannya bisa 
lebih bebas). DAK ini dialokasikan 
tiap tahun kepada pemda-pemda 
yang memenuhi syarat teknis, 
administratif, dan khusus sesuai 
aturan dari kementerian yang 
membawahinya. 
DAK Pendidikan secara umum 
dipergunakan untuk 

Nanang Agus Sutrisno 
PFA Bidang APD 
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Indonesia tercinta, sungguh merupakan negara yang besar. Gak 
percaya? Coba googling luas wilayahnya, keanekaragaman sumber 

daya alam di dalamnya, serta jangan lupa googling jumlah  penduduknya. 
Okay, terjawab sudah betapa besarnya negara kita. Persoalan yang 
timbul, bagaimana me-manage kekayaan itu semua untuk memajukan 
kesejahteraan rakyatnya? Jawaban yang pasti muncul adalah dengan 
memajukan kualitas penduduknya. Caranya? Yes, of course, salah satunya 
dengan cara memajukan pendidikan. Untuk masalah ini,  jangan kuatir, 
pemerintah sangat concern dengan pendidikan. Salah satunya adalah 
dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945 yang menyangkut masalah 
pendidikan. Amandemen tersebut tertuang dalam Bab XIII Pasal 31 ayat 
(3) amandemen UUD Tahun 1945, yang berbunyi Negara memprioritaskan 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN 
dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional. Artinya banyak sekali alokasi belanja APBN dan APBD untuk 
sektor pendidikan. 

Dok. Humas BPKP DIY 
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membangun/merehab sarana fisik sekolah, misalnya membangun/merehab 
ruang kelas atau membangun perpustakaan. Selain itu, DAK dipergunakan 
untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan, seperti buku, alat peraga 
pendidikan, media pembelajaran dan sejenisnya. Untuk teknis detil 
implementasinya, pelaksanaan DAK Pendidikan diatur atau harus 
berpedoman kepada Petunjuk Teknis DAK Pendidikan yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan setiap tahun. Selain itu, anggaran DAK Pendidikan 
masuk ke dalam batang tubuh APBD, artinya pengelolaannya selain tunduk 
pada juknis Kementerian Pendidikan, juga harus tunduk pada Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan 
perubahannya.  
Sampai tahap ini, sepertinya semuanya baik-baik saja. Everything is okay. 
Namun dalam implementasinya, ternyata angka serapan DAK Pendidikan 
ternyata rendah. Banyak Pemda mengalami kendala untuk menyerap DAK 
tersebut. Hal ini berakibat peserta didik akan terlambat untuk menikmati 
hasil dari dana tersebut. Peserta didik terlambat menempati ruang kelas 
baru, perpustakaan baru, buku-buku baru, media pembelajaran baru dan 
sebagainya. Selain itu, belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak 
perekonomian di daerah juga tidak optimal tercapai, karena dana belum/
tidak disalurkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Angka 
penyerapan/realisasi DAK Pendidikan secara nasional tercantum dalam tabel 
di bawah ini.  
 

Angka realisasi DAK Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan 2013: 
 

 
  *angka s.d. tgl 15 November 2013. Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. 

 
Fenomena ini terjadi bertahun-tahun dan terjadi pada banyak Pemda. 
Penyerapan anggaran lambat. Penyerapan tidak optimal. Atau menurut kata 
Bank Dunia, serapan anggarannya “slow-and-back loaded absorption”, yaitu 
penyerapan anggaran yang sepi di awal sampai tengah tahun, tetapi digenjot 
di akhir tahun. Kondisi ini jelas tidak sehat untuk masyarakat sebagai 
penerima hasil pembangunan. 
BPKP diberi mandat oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi DAK (termasuk di dalamnya DAK Pendidikan) setiap 
tahun ke beberapa Pemda yang di-sampling. Dari hasil monev tersebut, DAK 
Pendidikan menjadi DAK yang paling rendah serapannya dibanding DAK 
bidang lain. Bahkan ada beberapa Pemda untuk tahun–tahun tertentu, tidak 
ada serapannya sama sekali. Dana yang sudah dialokasikan, ternyata tidak 
direalisasikan. Artinya ada idle fund, yang tidak digunakan, yang tidak masuk 
ke dalam sistem perekonomian, yang tidak direalisasikan kegiatannya. Apa 
penyebab fenomena ini? Setelah dikaji, ternyata salah satu penyebabnya 

Tahun Pagu DAK Pendidikan (Rp) Realisasi (Rp) % 

2010 9.334.880.000.000 4.090.159.514.427 43,82% 

2011 10.041.300.000.000 3.442.615.402.179 34,28% 

2012 10.041.300.000.000 7.709.777.927.243 76,78% 

2013*) 11.090.774.000.000 851.433.532.829 7,68% 
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adalah keterlambatan terbitnya juknis dari kementerian Pendidikan dan seringnya juknis 
mengalami revisi. Sebagai contoh, tabel di bawah ini menggambarkan juknis DAK pendidikan 
SD dan revisinya:  
 

Juknis DAK Pendidikan SD 
 

 
 Sumber: website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah 

 

No Nomor Juknis Tentang Tanggal Terbit DAK SD 
Tahun 

1 Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor: 5 Tahun 2010 

Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor: 18 Tahun 2010 

Juknis Penggunaan DAK Bidang 
Pendidikan TA 2010 Untuk SD/
SDLB 

Revisi atas Juknis Penggunaan 
DAK Bidang Pendidikan TA 2010 
Untuk SD/SDLB 

5 Februari 2010 

 

25 Agustus 2010 

2010 

2 Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor  32 Tahun 2011 

Juknis Penggunaan DAK Bidang 
Pendidikan TA 2011 Untuk SD/
SDLB 

9 Agustus 2011 2011 

3 Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan  Nomor  56 
Tahun 2011 

Juknis Penggunaan DAK Bidang 
Pendidikan TA 2012 Untuk SD/
SDLB 

13 Desember 2011 2012 

  Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan  Nomor  61 
Tahun 2012 

Perubahan  atas  Peraturan 
Menteri  Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor: 56 Tahun 
2011 

14 September 2012 2012 

4 Peraturan  Menteri  Pendidikan 
dan  Kebudayaan   Nomor  12 
Tahun 2013 

Petunjuk  Teknis  Penggunaan 
DAK Bidang Pendidikan Dasar 
Tahun Anggaran 2013 

15 Februari 2013 2013 

  Peraturan  Menteri  Pendidikan 
dan Kebudayaan  Nomor  79 
Tahun 2013 

Perubahan atas Petunjuk Teknis 
Penggunaan  DAK  Bidang 
Pendidikan  Dasar  Tahun 
Anggaran 2013 

25 Juni 2013 2013 

5 Peraturan  Menteri  Pendidikan 
dan  Kebudayaan  Nomor:  100 
Tahun 2013 

Petunjuk  Teknis  Penggunaan 
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) 
Bidang  Pendidikan  Tahun 
Anggaran 2013 

29 November 2013 2014 

  Peraturan  Menteri  Pendidikan 
dan  Kebudayaan  Nomor:  13 
Tahun 2014 

Perubahan  atas  Peraturan 
Menteri  Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor: 100 Tahun 
2013 tentang  Petunjuk  Teknis 
Penggunaan  Dana  Alokasi 
Khusus  (DAK)  Bidang 
Pendidikan  Tahun  Anggaran 
2014 

17 Februari 2014   

Artikel 
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Dari tabel di atas, kita lihat bahwa juknis 
sering terlambat dan sering direvisi. 
Apabila juknis terlambat diterbitkan 
atau dilakukan revisi, Pemda harus 
melakukan revisi atas DPA DAK 
Pendidikan yang sudah disahkan pada 
awal tahun. Revisi ini harus melalui 
mekanisme Perubahan APBD sesuai 
aturan pengelolaan keuangan daerah. 
Pada praktiknya, Perubahan APBD 

biasanya ditetapkan di bulan September 
atau Oktober. Selain itu, pengajuan SPP 
dan SPM untuk diterbitkan SP2Dnya 
pada akhir tahun biasanya dibatasi 
maksimal pada sekitar tanggal 20 
Desember tahun anggaran berkenaan 
atau tanggal sebelum itu. Dengan 
kondisi ini, praktis Pemda hanya punya 
waktu kurang lebih dua atau tiga bulan 
untuk merealisasikan kegiatan DAK 
Pendidikan SD tersebut. Hal ini 
menyebabkan kekuatiran Pemda untuk 
merealisasikan kegiatan DAK tersebut 
karena waktunya sangat terbatas, 

sehingga berisiko output pekerjaan 
tidak maksimal dan berpotensi menjadi 
masalah pada saat dilakukan audit. Se-
lain juknis tersebut, ada beberapa hal 
yang mengakibatkan serapan anggaran 
rendah. Salah satunya  pengadaan buku 
kurikulum 13 yang belum jelas aturannya 
yang menyebabkan Pemda tidak mere-
alisasikannya.  
 

Kondisi ini telah 
terjadi berulang-
ulang. Oleh karena 
itu perlu ada 
perbaikan atas 
kondisi ini. Untuk 
solusi ke depan, 
sebaiknya 
penerbitan juknis 
tidak terlambat 
atau juknis sudah 
terbit sebelum 
tahun anggaran 
berkenaan, 
sehingga Pemda 
punya waktu untuk 
menganggarkannya 
di APBD murni. 
Kemudian alangkah 
baiknya apabila 
juknis tidak direvisi, 
untuk memudahkan 
Pemda dalam 

merealisasikan DAK tersebut. Apabila 
terpaksa ada revisi juknis, harus 
memperhatikan kemampuan Pemda 
untuk merealisasikannya sebelum tahun 
anggaran berakhir. Selain itu, Pemda 
harus merealisasikan Dana DAK yang 
belum terealisasi di tahun-tahun yang 
lalu  dengan menganggarkan kembali di 
APBD tahun berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dengan 
beberapa langkah tersebut, diharapkan 
tujuan dialokasikannya DAK pendidikan 
untuk memajukan pendidikan dapat 
tercapai secara optimal.*** 

Artikel 
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Kebijakan Pembentukan Badan Usaha 
Milik Desa mulai  muncul semenjak diun-
dangkannya Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. 
Kementerian/Lembaga juga sudah mulai 
merespon dengan melibatkan Badan 
Usaha Milik Desa dalam program/kegiatan 
pengembangan ekonomi masyarakat 
desa. Kendati demikian upaya Pemerintah 
ini dinilai belum optimal. Lahirnya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan peran Kementerian Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi-
grasi diharapkan dapat mendorong 
pengembangan Badan Usaha Milik Desa. 

Badan Usaha Milik Desa, selanjutya dise-
but BUMDesa, didefinisikan dalam Pasal 
1angka 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modal-
nya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari 
kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kese-
jahteraan masyarakat desa.” 

Sebelum membahas lebih lanjut judul di 

atas perlu kita pahami terlebih dahulu 
frasa desa membangun. Pertama-tama 
harus kita pahami perbedaan pengertian 
antara pembangunan desa dan pemban-
gunan perdesaan. Pembangunan desa 
menggunakan paradigma “desa memban-
gun” berbasis desa, sedangkan pemban-
gunan perdesaan menggunakan para-
digma “membangun desa” berbasis kawa-
san perdesaan. Pembangunan desa (“desa 
membangun”) menempatkan desa seba-
gai subjek pembangunan, sedangkan pem-
bangunan perdesaan (“membangun 
desa”) merupakan domain pemerintah 1). 
Dalam paradigma “desa membangun” 
basis lokasi BUMDesa berada di desa den-
gan tujuan meningkatkan perekonomian 
desa dan pelayanan usaha untuk warga 
setempat. Kewenangannya berdasarkan 
kewenangan lokal berskala desa melalui 
musyawarah desa dengan otoritas pemer-
intah desa/masyarakat desa yang kelemba-
gaannya ditetapkan berdasarkan pera-
turan desa. Di lain pihak dalam paradigma 
“membangun desa” basis lokasi, kewe-
nangan, dan kelembagaan BUMDesa meli-
puti antar desa. Apabila mengambil con-
toh program pemerintah yang lalu, yaitu 
Program Nasional Pemberdayaan 

Desa Membangun  
Melalui BUMDesa 

Artikel 

Ibnu Sejati 
PFA Bidang INV 
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1)  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik  Desa Spirit Usaha Kolektif  Desa, (Jakarta 2015). 
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Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, or-
ganisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) barang-
kali identik dengan paradigma “membangun 
desa”. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa menjadi prioritas penting bila dikaitkan 
dengan visi Presiden Republik Indonesia 2014 -
2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdau-
lat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong” yang dalam implementasinya 
diwujudkan dalam Nawa Cita atau sembilan 
agenda strategis prioritas, khususnya agenda 
ketiga dari Nawa Cita yaitu “Membangun Indone-
sia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-
daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Ke-
satuan”. Pemerintah berkomitmen mengawal 
implementasi Undang-undang Desa secara sis-
tematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk men-
capai desa yang maju, kuat, mandiri dan demo-
kratis. Pendirian BUMDesa dapat diposisikan se-
bagai salah satu kebijakan atau strategi untuk: 

 menghadirkan institusi Negara dalam ke-
hidupan bermasyarakat dan bernegara di 
desa. 

 membangun Indonesia dari pinggiran melalui 
pengembangan usaha ekonomi desa yang 
bersifat kolektif. 

 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indone-
sia di desa. 

 meningkatkan kemandirian ekonomi desa 
dengan menggerakkan unit-unit usaha yang 
strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. 

Manakala BUMDesa yang merupakan salah satu 
bentuk kehadiran institusi negara di desa sudah 
terwujud dengan segala aktivitasnya, maka di-
harapkan dapat mendorong tumbuh dan berkem-
bangnya tradisi berdesa yang merupakan konsep 
hidup bermasyarakat dan bernegara di desa. Inti 
gagasan dari tradisi berdesa adalah: 2) 

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memu-
puk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, 
dan gotong royong secara inklusif yang 
melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, 
suku, agama, aliran atau sejenisnya. 

2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerin-
tahan yang di dalamnya mengandung otoritas 
dan akuntabilitas untuk mengatur dan me-
ngurus kepentingan masyarakat. 

3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal 
yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan 

distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat 

4. Upaya menampung seluruh kegiatan di 
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
yang dikelola oleh desa. 

5. Arena pembelajaran bagi warga desa dalam 
menempa kapasitas manajerial, kewirausa-
haan, tata kelola desa yang baik, kepemimpi-
nan, kepercayaan dan aksi kolektif. 

6. Sarana melakukan transformasi terhadap pro-
gram yang di inisiasi oleh pemerintah 
(government driven; proyek pemerintah) men-
jadi milik desa. 

Tujuan dari pembentukan BUMDes sendiri seba-
gaimana dinyatakan dalam pasal 3  Peraturan 
Menteri tersebut di atas adalah: 

a. meningkatkan perekonomian desa;  

b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat 
untuk kesejahteraan desa;  

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam 
pengelolaan potensi ekonomi desa;  

d. mengembangkan rencana kerjasama usaha 
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;  

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar 
yang mendukung kebutuhan layanan umum 
warga;  

f. membuka lapangan kerja;  

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat me-
lalui perbaikan pelayanan umum, pertumbu-
han dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa 
dan Pendapatan Asli Desa 

Bagaimana cara mendirikan BUM Desa ? Pada 
prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah 
satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi 
desa. Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi     
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengu-
rusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM 
Desa yang menyatakan bahwa desa dapat 
mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan 
desa menunjukkan pengakuan dan penghor-
matan terhadap prakarsa desa dalam gerakan 
usaha ekonomi. Pendirian BUM Desa tersebut, 
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 tersebut 
dilakukan dengan mempertimbangkan : 

a. inisiatif pemerintah desa dan/atau masyara-
kat desa;  

b. potensi usaha ekonomi desa;  

c. sumber daya alam di desa;  

Artikel 
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d. sumber daya manusia yang mampu menge-
lola BUM Desa; dan  

e. penyertaan modal dari pemerintah desa 
dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan 
desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai 
bagian dari usaha BUM Desa 

Prakarsa desa tersebut memerlukan legitimasi 
yuridis dalam bentuk peraturan bupati/walikota 
yang di dalamnya mencantumkan rumusan 
(secara normatif) tentang: 

a. pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke-
dalam ketentuan tentang kewenangan desa 
di bidang pengembangan ekonomi desa;  

b. penetapan BUM Desa kedalam ketentuan 
tentang kewenangan desa di bidang peme-
rintahan desa; 

Prakarsa desa dilakukan berdasarkan kewena-
ngan lokal desa yang mempunyai otoritas 
tertinggi yang berupa musyawarah desa. Langkah 
berikutnya adalah penerbitan peraturan desa 
yang mengembangkan isi peraturan bupati/
walikota tersebut dengan memasukkan pendi-
rian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa 
setempat. Kedua hal tersebut di atas harus sin-
kron dan selaras dengan isi RPJM Desa, RKP Desa 
dan APB Desa. 

Langkah-langkah pendirian BUM Desa dapat di-
gambarkan sebagai berikut:  

 

Setelah BUM Desa dibentuk dan ditetapkan, 
perlu langkah-langkah teknis yang harus dilaku-
kan agar secara kelembagaan dan operasio-
nalisasinya dapat berjalan dengan baik dan men-
dapat dukungan dari berbagai pihak. Pertama-
tama perlu dilakukan sosialisasi kepada masyara-
kat desa dan kelembagaan desa agar mereka me-
mahami tentang BUM Desa, tujuan pendirian 
BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa, 
kegiatan yang akan dilakukan BUM Desa dan lain 
sebagainya serta meyakinkan masyarakat bahwa 
BUM Desa akan memberikan manfaat kepada 
desa. 

Sebelum menjalankan aktifitas usahanya pengu-
rus BUM Desa diharapkan melakukan hal-hal se-
bagai berikut: 

a. Mengenali lingkup usaha BUM Desa untuk 
mengembangkan usaha sesuai potensi desa. 

b. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga 
desa dan masyarakat luar desa. 

c. Merumuskan bersama dengan warga desa 
untuk menentukan rancangan alternatif ten-
tang unit usaha dan klasifikasi usaha.  

d. Pilihan jenis usaha pada lokasi desa yang baru 
memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, 
disarankan untuk merancang alternatif unit 
usaha dengan tipe pelayanan atau bisnis 

sosial dan bisnis penyewaan. 
Kedua tipe unit usaha BUM 
Desa ini relatif minim laba 
namun minim resiko 
kerugian bagi BUM Desa 

 

Setelah kegiatan usaha ber-
jalan, secara periodik dibuat 
laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban 
pengelolaan BUM Desa dan 
disampaikan dalam forum 
mus-yawarah desa. Dengan 
demikian dapat diketahui 
seberapa besar kontribusi 
BUM Desa dalam kegiatan 
desa membangun. *** 

 
Ref:  

 UU No. 6/2014 tentang Desa 

 UU No. 32/2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah 

Artikel 

BUM DESA 

MUSDES 

PRAKARSA 
DESA 

PERDES 

PERBUP/ 
PERWALI 

 

RRKPRKP 

RPJM/RKP 

DESA 

SINKRONISASI 

SINKRONISASI 
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Latar Belakang   

Terkait permasalahan di atas, penulis ingin 
menyoroti bagaimana implementasi 
kebijakan peningkatan kapabilitas APIP 
pada enam pemerintah daerah di wilayah 
DIY, dengan meninjau faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi (baik mendukung 
maupun menghambat) implementasi 
kebijakan peningkatan kapabilitas APIP.  
Mengapa penulis tertarik untuk melihat 
implementasi kebijakan peningkatan 
kapabilitas APIP di wilayah DIY?  Karena 
berdasarkan assessment dari BPKP tahun 
2013, 60%  APIP di wilayah  DIY telah berada 
pada level 2 (infrastructure). Jika 
dibandingkan dengan  tingkat kapabilitas 
APIP secara nasional, di mana  91,43% 
masih berada pada level 1 (initial) maka 
kondisi kapabilitas APIP di wilayah DIY 
lebih baik dibanding sebagian besar APIP di 
Indonesia.   Dengan kondisi kapabilitas 
yang telah lebih baik dibanding wilayah lain 
tersebut, penulis tertarik untuk melihat 
bagaimana implementasi kebijakan 
peningkatan kapabilitas APIP di wilayah 
DIY.  

Hasil analisis  yang disampaikan dalam 
tulisan ini didasarkan pada wawancara 
dengan para pelaksana kebijakan, baik 

wawancara secara individual maupun FGD, 
observasi lapangan dan pengkajian 
dokumen-dokumen pendukung , yang 
dilaksanakan selama periode Oktober 2014 
sampai dengan Maret 2015*) .  

Dalam melakukan analisis implementasi 
kebijakan ini, penulis menggunakan 
pendekatan implementasi kebijakan model 
Goerge C. Edward III, yang merupakan 
salah satu model pendekatan 
implementasi top-down. Model Edward III 
(1984:10) mengajukan empat faktor yang 
berpengaruh terhadap implementasi 
kebijakan, meliputi faktor komunikasi 
(communication), faktor sumber daya 
(resources), faktor disposisi  (dispositions) 
dan faktor struktur birokrasi (bureaucratic 
structure). Untuk tahap akhir akan 
diuraikan hasil penelitian atas  faktor-
faktor yang mempengaruhi proses 
implementasi kebijakan peningkatan 
kapabilitas APIP di wilayah DIY.   

 
Pembahasan 
1. Faktor Komunikasi 

Menurut George Edward III, terdapat 
tiga indikator keberhasilan komunikasi 
dalam konteks kebijakan publik yaitu: 
a. Transmisi 

Ratna Wijihastuti 
PFA Bidang APD 

Lemahnya Aparat Pengawasan Intern di daerah disinyalir menjadi salah satu sebab tingginya kasus 
korupsi di daerah. Masyarakat berharap APIP yang lebih kuat, tidak hanya sekedar watchdog, namun 
mampu menjadi tempat konsultasi untuk segala permasalahan yang terjadi pada unit pemerintahan dari 
tingkat kabupaten hingga tingkat  desa.  APIP yang kuat dan berdaya tentunya sudah menjadi kebutuhan 
yang tidak bisa ditawar lagi guna mewujudkan tercapainya good local governance di Indonesia.  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 

DI WILAYAH DIY 
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Sebagaimana dikemukakan oleh 
Edward III (1980;17) syarat pertama 
untuk mengimplementasikan 
kebijakan secara efektif adalah 
mereka yang melaksanakan 
kebijakan tersebut harus paham apa 
yang mereka laksanakan. 
Pemahaman terhadap apa yang 
mereka laksanakan akan 
mempengaruhi sikap mereka dalam 
pelaksanaan kebijakan. 

b. Kejelasan (Clarity) 
Kejelasan isi kebijakan (clarity of 
policy content) menjadi salah-satu 
faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan.  

c. Konsistensi 
Kebijakan yang efektif selain 
membutuhkan komunikasi yang 
jelas, juga diperlukan kebijakan yang 
konsisten. Proses transmisi yang 
baik, namun dengan perintah yang 
tidak konsisten akan 
membingungkan pelaksana. 
 

Proses transmisi kebijakan yang 
dilaksanakan dalam implementasi kebijakan 
peningkatan kapabilitas APIP di wilayah DIY 
dilaksanakan melalui sosialisasi dan kegiatan 
bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh 
fasilitator dari BPKP. Dari hasil penelitian di 
dapatkan bahwa rata-rata keterlibatan PFA/
P2UPD dalam sosialisasi yang dilaksanakan 
hampir seluruhnya terlibat,  namun  dalam 
tahapan selanjutnya keterlibatan dalam 
bimtek mastering KPA, belum  banyak 
dilibatkan dikarenakan kesibukan SDM 
pengawasan dalam penugasan dan  
anggapan bahwa peningkatan kapabilitas 
melalui perbaikan tata kelola cukup 
dilaksanakan oleh sekretariat saja, karena 
baru mencapai level pemenuhan 
infrastruktur.  
Terkait dengan kejelasan isi kebijakan (clarity 
of content), para implementor pada APIP di 
wilayah DIY,  menyatakan bahwa pedoman 
yang di tetapkan oleh BPKP agak sulit untuk 
dipahami karena lebih banyak menggunakan 
istilah dalam bahasa asing sehingga dalam 
kegiatan mastering KPA, harus banyak 
bertanya kepada fasilitator atau 
pendamping dari BPKP.  Kesulitan 
pemahaman pedoman ini juga diakui oleh 
informan dari Inspetorat B  sehingga  

mempengaruhi proses transfer of knowledge 
dari fasilitator kepada APIP pemerintah 
daerah.   
Selanjutnya terkait dengan konsistensi 
kebijakan, menurut implementor kebijakan 
pada APIP di wilayah DIY menyatakan bahwa 
pimpinan masing-masing memberikan 
arahan untuk meningkatkan level 
kapabilitasnya. Arahan yang disampaikan 
kepada mereka melalui fasilitator cukup 
jelas, tidak membingungkan antara 
fasilitator yang satu dengan lainnya.  

 
2. Faktor Sumber Daya 

Faktor sumber daya yang diperlukan 
dalam implementasi menurut George 
Edward III (1980) meliputi staf, 
informasi, kewenangan dan fasilitas. 
Dalam penelitian ini, penulis 
menambahkan unsur anggaran sebagai 
salah satu faktor sumber daya yang ikut 
menentukan keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan. Hasil penelitian atas 
Implementasi peningkatan kapabilitas 
APIP dari sisi faktor sumber daya adalah 
sebagai berikut: 
a. Staf  

Dari sisi jumlah  SDM teknis 
pengawasan (PFA dan P2UPD) pada 
APIP diwilayah DIY  belum memadai. 
Hal ini dapat dilihat berdasarkan 
perbandingan data jumlah riil SDM 
pengawasan  dengan hasil analisa 
kebutuhan SDM teknis pengawasan 
masing-masing Pemda.  
Perbandingan data tersebut dapat 
dilihat dalam chart berikut : 

 
Perbandingan Kebutuhan SDM Teknis 

Pengawasan APIP dengan SDM Teknis 
Pengawasan yang ada Saat ini 

 

Sumber data : Data hasil analisis jabatan dan data kepegawaian  
masing-masing APIP per Des 2014  
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Dengan jumlah SDM yang terbatas 
ini,  APIP di wilayah DIY  merasakan 
terdapat kendala yang 
mempengaruhi implementasi 
kebijakan peningkatan kapabilitas 
APIP. Kendala tersebut berkaitan 
dengan waktu penugasan yang 
terlalu singkat karena beban 
perencanaan pengawasan tahunan 
yang cukup banyak namun jumlah  
SDM tidak memadai.  Waktu 
penugasan yang singkat 
berpengaruh terhadap pengerjaan 
kertas kerja audit (KKA)  yang tidak 
bisa diselesaikan sebelum laporan 
diserahkan untuk direviu kepada 
pengendali teknis,  padahal 
penugasan berikutnya sudah harus 
segera dilaksanakan.  
Komponen berikutnya yang 
termasuk dalam sumber daya SDM 
adalah skills, menurut George 
Edward III, kurangnya pegawai 
yang mendapatkan training secara 
memadai menghambat 
pelaksanaan kebijakan (1980:61).   
Dalam penelitian ini skills SDM 
dilihat dari jam training yang diikuti 
oleh pegawai. Standar pemenuhan 
jam pelaksanaan pelatihan per 
pegawai adalah 40 jam/tahun. Dari 
hasil penelaahan dokumen 
penyelenggaraan PKS/PPM dapat 
disimpulkan bahwa 
penyelenggaraan in house training 
pada APIP di wilayah DIY sebagian 
besar masih  jauh dari  pemenuhan 
standar penyelenggaraan minimal 
yang dipersyaratkan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Kurangnya penyelenggaraan 
training disamping disebabkan 
anggaran yang terbatas juga 
tingkat kesibukan PFA/P2UPD yang 
tidak memungkinkan mengikuti 
pelatihan secara memadai.  

 
b. Informasi 

Dalam implementasi kebijakan 
peningkatan kapabilitas APIP 
faktor informasi berisi kejelasan 

arahan/perintah dari atasan, dan 
kejelasan informasi terkait 
indikator pencapaian leveling APIP 
atau dalam IA-CM dikenal dengan 
mastering Key Process Area (KPA) . 
Disamping itu faktor yang turut 
menentukan adalah kejelasan 
informasi dari tim pendamping/
fasilitator peningkatan kapabilitas 
APIP dari BPKP, masing-masing 
dijabarkan sebagai berikut:  

 Kejelasan arahan dari Pimpinan 
APIP atau Kepala Daerah 
Pada seluruh APIP di wilayah 
DIY masing-masing menyatakan 
bahwa telah ada arahan dari 
pimpinan terkait peningkatan 
kapabilitas APIP. Arahan 
tersebut terutama dalam hal 
peningkatan pelaksanaan 
standar mutu audit terkait 
ketepatan pelaporan dan 
perbaikan kelengkapan 
dokumentasi kertas Kerja Audit 
(KKA).  

 Kejelasan informasi dari tim 
fasilitator/pendamping dari 
BPKP 
berdasarkan informasi yang 
disampaikan oleh informan 
APIP di DIY, dalam hal 
peningkatan peningkatan 
kapabilitas APIP, tim 
pendamping BPKP telah 
memberikan arahan dengan 
jelas dan pendampingan 
dengan cukup intens.  

 
c. Kewenangan 

Secara de jure masing-masing APIP 
di wilayah DIY  telah diberi mandat 
khusus oleh kepala daerah melalui 
peraturan mengenai SOTK 
Inspektorat dan diperkuat dengan 
di terbitkannnya dokumen Internal 
Audit Charter yang merupakan 
dokumen yang berisi pernyataan 
kepala daerah untuk memberikan 
kewenangan seluas-luasnya 
kepada APIP dalam melaksanakan 
tugas pengawasan di daerahnya. 
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Namun demikian, secara de facto, 
kewenangan tersebut masih belum 
sepenuhnya dapat 
terimplementasikan dengan baik. 
Hal tersebut berpengaruh terhadap  
kurangnya independensi auditor  
APIP dalam melaksanakan tugas 
pengawasan pada pemerintah 
daerah. Hal ini terungkap dari hasil 
wawancara dengan informan #16 
dari Inspektorat F  yang 
menyatakan : 
“karena kita sendiri yaa minta maaf 
bukan membuka, kita pernah nabrak 
tembok , tapi  kita jadi berpikir ulang,  
mundur teratur... ya itu tadi menjadi 
sepak terjang kita itu dalam arti 
positif tidak berkembang”. 
Dari informan lain juga menyatakan 
memang terdapat pembatasan  
kewenangan karena adanya 
hambatan independensi yang 
disebabkan posisi inspektorat yang 
berada satu rumpun dengan SKPD 
yang lain dan  juga dipengaruhi oleh 
hubungan kekeluargaan ataupun 
pertemanan dengan auditan/SKPD 
lain.  

 
d. Fasilitas Fisik /Sarana Prasarana 

Pengawasan 
Menurut Goerge Edward III, fasilitas 
fisik termasuk hal yang penting bagi 
keberhasilan implementasi kebijakan 
oleh para implementor. Dalam 
penelitian ini untuk indikator 
fasilitas, peneliti melihat dari fasilitas 
guna meningkatkan mutu kegiatan 
pengawasan termasuk fasilitas 
peningkatan kompetensi SDM.  
Berdasarkan hasil penelitian, sumber 
daya terkait dengan implementasi 
peningkatan kapabilitas APIP serta 
pelaksanaan pengawasan belum 
cukup memadai. Salah satunya  
diungkapkan oleh Informan #10, PFA 
dari Inspektorat E yang 
menyatakan : 
“... dari segi peralatan mungkin kalau 
bisa kantor itu menyediakan fasilitas 
laptop satu tim satu, terutama untuk 

ketua tim. Karena selama ini kita 
menggunakan laptop pribadi, saat ini 
yang ada baru dua, itu di kantor, jadi 
secara fasilitas belum memadai”.  

 
e. Anggaran 

Anggaran yang tidak memadai 
menyebabkan implementasi 
kebijakan menjadi terhambat bahkan 
sangat mungkin gagal di tengah 
jalan. Menurut kebijakan Menteri 
Dalam Negeri sebagaimana 
diungkapkan oleh kepala BPKP, 
dalam upaya mempercepat 
pemberantasan korupsi, Menteri 
Dalam Negeri mengamanatkan 
kepada pimpinan daerah melalui 
surat edaran guna mengalokasikan 
anggaran bagi APIP minimal sebesar 
1% dari APBD guna pengawasan 
korupsi (sumber:http://
nasional.news.viva.co.id). Dilihat dari 
perbandingan anggaran belanja APIP 
di wilayah DIY dengan APBD masing-
masing  digambarkan dalam diagram 
berikut: 

 

Diagram Perbandingan APBD dengan 
Anggaran Belanja APIP 

 

Sumber data: APBD Tahun 2014 masing-masing Pemda sebelum 
perubahan 
 

 
Dari diagram diatas terlihat bahwa 
persentase anggaran APIP dibandingkan 
dengan APBD masih kurang dari 1%. Hal 
tersebut menyebabkan belum terpenuhinya 
fasilitas fisik maupun pengembangan SDM 
pada APIP di wilayah DIY.  

Rubrik Kebijakan Publik 
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Belum terpenuhinya anggaran 
pengawasan sesuai kebutuhan APIP, 
mencerminkan komitmen penyelenggara 
pemerintah daerah  dalam 
memberdayakan APIP di wilayah masing-
masing belum maksimal. Diperlukan 
pemahaman akan pentingnya penguatan 
peran APIP di daerah, tidak hanya pada 
level eksekutif (Kepala Daerah dan Tim 
Anggaran pemerintah daerah) namun juga 
legislatif.  

 
3. Faktor Disposisi 
Menurut George Edward III (1980:89) jika 
implementor diberi pemahaman yang baik 
mengenai kebijakan yang akan dijalankan, 
maka mereka akan cenderung 
melaksanakan apa yang telah ditetapkan 
oleh pembuat kebijakan. Tetapi ketika 
sikap atau perspektif  implementor  
berbeda dari pembuat kebijakan,  maka 
proses implementasi kebijakan akan 
menjadi jauh lebih  rumit.  Dalam penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata APIP 
di wilayah DIY tingkat kepedulian terhadap 
kebijakan peningkatan kapabilitas APIP 
baru terlihat pada tingkat sekretariat atau 
level manajemen.  
Dari pernyataan informan PFA/P2UPD 
terlihat bahwa para pelaksana kebijakan 
level SDM teknis pengawasan belum 
sepenuhnya menyadari arti penting 
peningkatan kapabilitas APIP. Terkait 
dengan faktor disposisi ini, Pemerintah 
daerah di wilayah DIY maupun pemerintah 
pusat belum melakukan intervensi guna 
meningkatkan komitmen pelaksana 
kebijakan untuk bekerja lebih baik, 
misalnya melalui stimulan berupa insentif 
tertentu bagi Individu maupun bagi 
lembaga APIP yang berhasil meraih level 
kapabilitas lebih tinggi. 

 
4. Faktor Struktur Birokrasi 
Menurut George Edward III terdapat dua 
komponen dalam struktur birokrasi yang 
menentukan efektifitas implementasi 
kebijakan, yaitu SOP (Standard Operating 
Procedure) dan fragmentation. SOP yang 
terlalu kaku berpotensi menghambat 
implementasi kebijakan,  meski tanpa SOP 

implementasi kebijakan justru akan 
menjadi tidak efektif. Sementara itu 
fragmentasi dalam struktur birokrasi juga 
akan berpotensi menghambat efektifitas 
pelaksanaan kebijakan karena kurang nya 
koordinasi antar lembaga pelaksana.  
Terkait dengan SOP yang terdapat pada 
masing-masing APIP, SOP yang telah 
dimiliki  mendukung pelaksanaan kebijakan 
peningkatan kapabilitas APIP. Justru yang 
diperlukan saat ini bagi APIP di wilayah DIY 
adalah perbaikan/penambahan SOP yang 
sudah ada, disesuaikan dengan 
pemenuhan Key Performance Areas (KPA)  
tiap elemen  APIP seperti SOP pembuatan 
perencanaan pengawasan tahunan yang 
berbasis risiko.  
Selanjutnya ditinjau dari faktor fragmentasi 
birokrasi, dalam penelitian ini ditemukan 
terdapat fragmentasi pada level pelaksana 
kebijakan yaitu SDM teknis pengawasan. 
Fragmentasi ini timbul karena terdapat dua 
jabatan teknis pengawasan yang memiliki 
tugas yang secara substansi  sama,  yaitu 
Jabatan fungsional auditor (JFA) yang 
berada di bawah pembinaan BPKP dan 
Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah (P2UPD) yang berada di bawah 
binaan Departemen Dalam Negeri.  
Pejabat fungsional P2UPD yang merupakan 
binaan Kementerian Dalam Negeri, saat ini 
pengelolaan dari sisi kompetensi, jenjang 
jabatan dan karir nya belum terpola 
dengan jelas.  Dari sisi jumlah PFP2UPD 
yang masih terbatas dan belum terdapat 
pembinaan yang kontinyu dari 
kemendagri, serta aturan yang tidak secara 
tegas membedakan spesifikasi ketugasan 
PFP2UPD dengan PFA,  menyebabkan 
kegiatan penugasan P2UPD tidak berdiri 
sendiri namun bergabung dengan 
penugasan yang dilaksanakan PFA. Kondisi 
ini berpengaruh terhadap penentuan 
jenjang jabatan dalam tim audit/
pengawasan. Kesulitan yang timbul antara 
lain menentukan dimana posisi yang tepat 
untuk JFP2UPD dalam tim.  Hal ini  
disampaikan oleh  Inspektur pada 
Inspektorat E.  
Pelaksanaan penugasan yang tidak 
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berbeda secara spesifik antara  P2UPD dan 
PFA juga diungkapkan oleh  informan #20,  
P2UPD dari Inspektorat F,  yang 
menyatakan:  

“Ya sistematis, kitakan satu tim ya 
didalam tim ada penugasan, 
katakanlah saya pernah menjadi 
ketua tim dan juga anggota tim, ya 
ketugasan P2UPD tidak 
membedakan antara ketugasan 
P2UPD dengan auditor, sehingga 
penugasan dalam tim itu di bagi 
katakanlah saya juga pernah 
memeriksa keuangan itukan saya 
bisa memasukkan angka kreditnya 
di kebijakan keuangan, kemudian 
ada aset, ada SDMnya, yang bisa saya 
mintakan angka kreditnyakan 
keuangan kemudian aset, SDM dan 
kelembagaan”.  

 
Fragmentasi pelaksanaan kebijakan 
kapabilitas APIP antara PFA dan P2UPD  
berpengaruh terhadap komitmen dan 
tanggung-jawab masing-masing personil 
terhadap tujuan audit/pengawasan, karena 
standar kompetensi dan jenjang jabatan 
yang berbeda. Mutu hasil audit/
pengawasan  atas tim yang terdiri dari 
personil-personil yang berbeda standar 
profesional dan kompetensinya tentu patut 
dipertanyakan. Menurut Informan #18, 
yang merupakan auditor pada Inspektorat  
F,  ketika ditanyakan apakah terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan penugasan 
bersama antara PFA dengan P2UPD 
menyatakan bahwa  

“menghambat sih tidak.. hanya tidak 
maksimal... karena itu tadi karena 
pola penilaiannya berbeda, etos 
kerja nya lain.. ehmm... bisa 
merasakan, tetapi tidak enak untuk 
mengungkapkan.....”.  
 

Dari pernyataan informan #18 tersirat 
bahwa terdapat  ketimpangan komitmen/
etos kerja dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan antara  P2UPD dan PFA. Jika 
fragmentasi pelaksanaan kebijakan antar 
implementor kebijakan tersebut tidak 
dikelola dengan baik, tentu akan 
mempengaruhi pengembangan kapabilitas 

APIP ke depan secara berkelanjutan.  
 

Simpulan   
Berdasarkan hasil penelitian atas faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang mendukung implementasi 
kebijakan meliputi faktor komunikasi dan 
Informasi. Komunikasi yang berjalan 
dengan baik antara implementor dengan 
tim pendamping, serta kejelasan dan 
konsistensi arahan pimpinan mendukung 
pelaksanaan implementasi kebijakan 
peningkatan kapabilitas APIP di wilayah 
DIY. 
 Sementara itu, hambatan utama dalam 
peningkatan kapabilitas APIP  meliputi 
faktor disposisi dan sumber daya.  Terdapat  
hambatan yang berpotensi mengganggu 
pengembangan kapabilitas APIP  secara 
menyeluruh dan berkelanjutan yaitu hal 
yang bersifat soft factors terkait sikap/
disposisi pelaksana kebijakan, baik pada 
level pimpinan daerah maupun level 
pelaksana SDM Teknis Pengawasan. 
Kesadaran akan pentingnya peningkatan 
kapabilitas APIP yang belum merata pada  
level pelaksana SDM Teknis Pengawasan 
menyebabkan belum optimalnya 
pelaksanaan tugas pengawasan sesuai 
dengan standar kapabilitas yang 
diharapkan. Pembangunan soft factors 
terkait sikap dan disposisi pelaksana 
kebijakan menurut penulis lebih dibutuhkan 
sebagai fondasi untuk  menuju higher level . 
Kesadaran pimpinan daerah, baik level 
eksekutif maupun legislatif, yang masih 
relatif rendah menjadi penyebab alokasi 
anggaran pengawasan dan penyediaan 
sarana prasarana pengawasan belum 
memadai.  Disamping itu belum optimalnya 
praktik-praktik terkait kewenangan dan 
independensi  APIP dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi juga menjadi 
penghambat pengembangan kapabilitas 
APIP, sehingga perlu menjadi fokus 
perbaikan  oleh para penentu kebijakan!!.   

 
*) Tulisan ini merujuk pada hasil penelitian penulis yang dilaksanakan 

pada periode Oktober 2014 s.d Maret 2015, dalam rangka penyusunan  

tesis pada Program Magister Studi Kebijakan,  Sekolah Pasca Sarjana 

UGM.  
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Pendahuluan 

Organisasi setiap saat dihadapkan pada tuntutan perubahan yang datang 
dari berbagai pihak. Perubahan terjadi ketika suatu keadaan atau situasi 
berbeda dengan keadaan atau situasi lainnya (Gleick dalam Burke & Litwin, 
1992). Untuk menghadapi hal tersebut,  setiap pemimpin organisasi 
dituntut untuk merespon dan melakukan suatu prediksi, dimana prediksi 
tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengubah strategi 
organisasi,  mendesain kembali proses dan struktur sumber daya manusia 
yang terlibat dalam proses organisasi tersebut.   

Melakukan perubahan bukan suatu hal yang mudah, dibutuhkan suatu kerja 
keras untuk melakukannya, dan  hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 
bagi seorang pemimpin. BPKP merupakan salah satu organisasi yang 
mengalami banyak perubahan, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi 
peran organisasi. BPKP sebagai salah satu agen pemerintah dituntut 
melaksanakan reformasi birokrasi.  Hal tersebut menjadi prioritas utama 
dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah 
Indonesia tahun 2010-2014. Reformasi birokrasi dimaknai perubahan besar  
dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, merupakan 
pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan 
abad ke-21. 

Mengelola suatu perubahan organisasi diperlukan sinergitas antara 
pemimpin dan followers (bawahan). Hal tersebut dimaksudkan untuk 
meminimalisir gap antara harapan pimpinan dan followers sehingga 
tercapai tujuan perubahan organisasi. Selama ini banyak orang mempelajari 
dan meneliti bagaimana caranya menjadi pemimpin perubahan yang baik, 
tapi sangat sedikit yang membahas masalah bagaimana menjadi followers 
yang baik.   

Mengenal Followers 

Dalam organisasi, yang dimaksud dengan followers adalah golongan yang  

If you want your 

organization to 

do something 

differently, then 

you'll have to 

figure out how to 

get people to 

change their 

behavior (David 

B. Peterson) 

Anis Suryani 
PFA Bidang AN 

Rubrik  Manajemen Perubahan 
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tidak memiliki power, otoritas, maupun pengaruh, 
biasanya berada di hierarki bawah dalam struktur 
organisasi. Banyak peneliti yang mengidentifikasi 
followers organisasi dalam berbagai tipe, 
berdasarkan perilaku individu followers tersebut. 

Abraham Zalesnik, professor Harvard Business 
School membagi tipe followers sebagai berikut: 

1. Impulsive follower 

Tipe pemberontak, kadang-kadang spontan 
dan berani 

2. Compulsive follower 

Memiliki kecenderungan untuk mendominasi 
pimpinan, namun mampu menahan diri kem-
bali. Mereka biasanya merasa bersalah atas 
kecenderungan sikap kompulsif mereka  

3. Masochistic follower 

Tunduk kepada kontrol sosok otoritas 
meskipun mereka merasa tidak nyaman dalam 
melakukannya.  

4. Withdrawn followers 

Followers ini sedikit peduli bahkan tidak peduli 
sama sekali tentang tempat kerjanya, hanya 
mengambil bagian kecil dalam aktivitas kerja, 
melakukan pekerjaan dengan kualitas mini-
mum yang diperlukan untuk mempertahankan 
pekerjaannya.  

Tipe follower menurut Robert Kelley, professor di 
Carnegie Mellon, adalah sebagai berikut: 

1. Alienated followers 

Mampu berpikir kritis dan mandiri tetapi tidak 
bersedia berpartisipasi/berkomitmen dalam 
kelompok/tim. 

2. Passive followers 

Tidak berpikir kritis, tidak aktif berpartisipasi, 
hanya melaksanakan apa saja yang diminta/
diberitahu pimpinan 

3. Conformist followers 

Berpartisipasi dalam kelompok/tim dan or-
ganisasi tetapi hanya sesuai permintaan/
pesanan, tidak memberikan tantangan 
khusus. 

4. Exemplary followers 

Follower ini  efektif, teladan, 
hampir sempurna, unggul di 
semua tugas, terlibat kuat 
dengan kelompok dan mem-
berikan dukungan yang cer-
das bagi organisasi. 

5. Pragmatic followers 

Berada di tengah-tengah baik dalam hal 
pemikiran independen maupun tingkat aktivi-
tasnya. 

 

Tipe follower menurut Robert Kelley 

Menurut Ira Chaleff, penulis buku “the courageous 
follower”, tipe followers adalah sebagai berikut: 

1. Implementers followers 

Hanya sebagai pelaksana/pekerja,  tipe mayo-
ritas di organisasi, cenderung menerima dan 
menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Partners followers 

Ingin diperlakukan sebagai mitra kerja pimpi-
nan, pendukung kuat pimpinan dan  pemberi 
tantangan. 

3. Individualists followers 

Cenderung berpikir untuk diri sendiri dan lebih 
memilih melakukan apa yang mereka inginkan 

4. Resources followers 

Melakukan pekerjaan apapun yang diminta, 
namun hanya sesuai dengan batas minimum 

yang diharapkan/tidak lebih. 

 

 

 

 

 

 

Rubrik  Manajemen Perubahan 
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Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem 
tersebut, antara lain: (Disarikan dari jurnal “what every leader need to 
know about followers” yang ditulis oleh Barbara Kellerman dan 
“Leadership behavior dalam buku leadership yang ditulis oleh Richard 
L hughes, Robert C Ginnet, Gordon J curphy) 

1. Mengidentifikasi  tipe tipe followers dengan mencari informasi 
secara formal maupun informal 

2. Mencari akar permasalahan yang mendasari sikap followers 

3. Menawarkan reward yang sesuai 

4. Menawarkan skedul kerja yang baru untuk mengurangi tingkat 
kejenuhan followers 

5. Memberikan training dan rencana pengembangan untuk 
meningkatkan kepuasan kerja 

6. Memberikan perhatian khusus kepada followers yang 
mendukung maupun menentang perubahan. 

7. Melibatkan pihak-pihak yang menolak perubahan ke dalam 
proses pengambilan keputusan 

8. Memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 
perubahan. 

9. Melakukan analisis kesenjangan antara kebutuhan organisasi 
dan kemampuan personal yang berpartisipasi.  
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Meski komentar tadi hanya terungkap 
oleh salah satu peserta diklat, namun bukan 
tidak mungkin  hal tersebut memang benar-
benar terjadi dan dirasakah oleh aparat pen-
gawasan intern pada pemerintah daerah. 
Dugaan penulis tersebut menemukan alasan 
yang bisa menguatkan, antara lain muncul-
nya pertanyaan di ranah publik mengapa 
pada setiap kasus korupsi para pejabat yang 
ditangani oleh KPK hampir tidak ada yang 
sebelumnya mampu dideteksi oleh aparat 
pengawasan intern pemerintah, baik pada 
tingkat K/L maupun pemerintah daerah. 
Benarkah belum ada aparat pengawasan 
intern pemerintah yang mampu mendeteksi 
adanya korupsi, kolusi dan nepotisme di 
daerahnya?  

Penulis sih yakin pastilah tidak sedikit 
aparat pengawasan intern pemerintah yang 
memiliki kemampuan mumpuni dalam me-
laksanakan tugas pengawasan, namun ken-
dala nihilnya bebas kepentingan atau inde-
pendensi seringkali menghambat individu 
maupun institusi aparat pengawasan intern 

pemerintah untuk sanggup melaporkan 
kondisi apa adanya. Padahal independensi 
bagi auditor merupakan sikap wajib yang 
harus selalu dipegang teguh dalam melak-
sanakan tugas pengawasan. Tanpa sikap in-
dependen, sulit bagi auditor mampu melak-
sanakan tugasnya sesuai tuntutan standar 
audit yang berlaku, termasuk kewajiban 
auditor untuk mendeteksi dan mengungkap-
kan ketidak patuhan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan, kecurangan maupun 
penyalahgunaan wewenang.  

Independensi sebenarnya merupakan 
sikap individu auditor dalam pelaksanaan 
tugas pengawasan, namun kedudukan insti-
tusi aparat pengawasan intern pemerintah 
dalam organisasi pemerintah daerah di 
mana para individu auditor tersebut bekerja 
di dalamnya, juga diyakini sangat mempen-
garuhi sikap independensi tersebut. Rasanya 
sulit kita mengharapkan aparat pengawa-
saan intern berani mengungkapkan ketidak 
patuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan maupun penyalah-

Rubrik Kapabilitas APIP 

“Kalau kami laporkan apa adanya ya ga mung-
kin lah Pak, nanti saya dipindahin ke tempat yang ga 
enak”. Kalimat tersebut terungkap dari salah seo-
rang peserta diklat suatu inspektorat daerah 
kepada instruktur dalam diskusi pembelajaran di 
dalam kelas diklat penjenjangan auditor. Pagi itu 
kelas yang tadinya adem ayem tiba-tiba berubah 
menjadi hidup dengan banyaknya pertanyaan dan 
komentar para peserta diklat ketika instruktur mu-
lai membahas tema tentang independensi auditor.  

Risparanto 
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gunaan wewenang yang melibatkan pe-
jabat yang levelnya lebih tinggi dari in-
spektur misalnya. Rasa “ewuh pakewuh” 
akan sulit dihindari ketika auditor harus 
mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan para atasan, lebih-lebih jika hal 
tersebut bisa mempengaruhi karirnya di 
pemerintahan. Oleh karenanya, men-
dudukan inspektorat berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung 
kepada kepala daerah sebagaimana dia-
tur dalam Peraturan Pemerintah Repub-
lik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Ten-
tang Organisasi Perangkat Daerah, di-
pandang sebagai tindakan yang cukup 
relevan guna menjamin sikap inde-
pendensi aparat pengawasan intern pe-
merintah. Meskipun hal itu pun, masih 
dinilai mengandung potensi ketidakinde-
pendenan mengingat secara teknis ad-
ministratif inspektur mendapat pembi-
naan dari sekretaris daerah yang bisa saja 
mempengaruhi sikap independensi in-
spektur. Sehingga diperlukan komitmen 
kuat dari kepaIa daerah untuk memasti-
kan bahwa inspektorat benar-benar men-
dapatkan akses untuk secara regular bisa 
berkomunikasi langsung dengan kepala 
pemerintah daerah untuk memper-
tahankan independensinya. 

Tuntutan publik agar aparat penga-
wasan intern pemerintah mendapatkan 
ruang yang cukup untuk memper-
tahankan independensi terus disuarakan 
oleh berbagai kalangan, mulai dari 
akademisi, birokrat, pengamat kebijakan 
dan para politisi. Tuntutan tersebut  mu-
lai menemukan titik terang ketika Ke-
menterian Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 
2014 mengajukan Rancangan Undang-
undang (RUU) tentang Sistem Pengawa-
san Internal Pemerintah (SPIP). Dalam 
RUU tersebut, unit inspektorat tidak lagi 
berada di bawah menteri/kepala lem-
baga dan kepala daerah. Nantinya in-
spektorat berada di bawah unit baru, 
bernama Inspektorat Nasional yang ber-

tanggungjawab langsung kepada Presi-
den, sehingga diyakini bisa independen 
dan profesional. Untuk menjamin kapa-
bilitas, pegawai dan pimpinan inspek-
torat diharuskan berkompetensi auditor. 
Sayangnya, karena tidak cukup waktu, 
RUU tersebut tidak sempat dibahas di 
DPR. RUU serupa kemudian dimasukkan 
pemerintahan saat ini dalam Prolegnas 
tahun 2015 – 2019. Lagi-lagi sayang, DPR 
belum menganggap prioritas RUU terse-
but untuk disahkan tahun ini. Sehingga 
bisa saja baru dibahas dan disahkan 
antara tahun 2015 – 2019.  

Sementara publik menunggu 
hadirnya peraturan perundang-undangan 
yang menguatkan peran aparat penga-
wasan intern pemerintah, dalam waktu 
bersamaan rupanya justru terbit sebuah 
undang-undang yang malah berpotensi 
melemahkan kedudukan inspektorat. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah pasal 2016 
ayat (3) menyatakan “Inspektorat 
Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada kepala 
daerah melalui sekretaris daerah”. Frase 
“melalui” dalam ayat tersebut menjelas-
kan kepada kita adanya down grade 
kedudukan inspektorat daerah yang se-
belumnya di bawah kepala daerah men-
jadi di bawah sekretaris daerah. Kalau 
sudah demikian, timbul pertanyaan 
seperti judul tulisan ini “quo vadis inde-
pendensi APIP”, mau dibawa ke mana 
independensi aparat pengawasan intern 
pemerintah kita? Entahlah. *** 
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Menempuh sebuah perjalanan pada rute yang 

belum pernah dilalui orang lain pasti tidaklah 

lepas dari halangan dan rintangan, belum ada 

jalan terbuka, masih banyak ranting mengha-

langi dan perlu jembatan dibangun. Namun saat 

kita berhasil mencapai tujuan maka perjalanan 

berikutnya akan menjadi lebih mudah, bahkan 

bagi orang lain yang akan menuju tujuan yang 

sama. Untuk itulah pada kesempatan ini kami 

menyajikan sebuah cerita perjalanan Implemen-

tasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan 

Umum Daerah (SIA BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Empat tahun silam, tepatnya tanggal 27 Desember 2010, Pemerintah 

Kabupaten Sleman menetapkan 27 UPT di lingkungan Dinas Kese-

hatan, yang terdiri dari 25 Puskesmas, 1 UPT Laboratorium Kese-

hatan dan 1 UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM),  sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

Hal ini membawa konsekuensi berupa perubahan tata kelola ke-

uangan yang tidak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke-

uangan Daerah tetapi juga pada Permendagri Nomor  61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Salah 

Kolom Pelayanan Prima 

Success Story   
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IMPLEMENTASI SIA BLUD PADA UPT 
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satu perubahan besar yang ada adalah unit 

kerja yang menerapkan PPK BLUD tidak 

hanya menyusun laporan keuangan sesuai 

standar akuntansi pemerintah (SAP) namun 

juga harus menyusun laporan keuangan 

sesuai standar akuntansi keuangan (SAK). 

(Pasal 116 dan 118) 

Pada tahap awal, ke 27 UPT di lingkungan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah 

menyusun laporan keuangan dengan pen-

dampingan oleh Perwakilan BPKP Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ken-

dala yang muncul saat penyusunan laporan 

keuangan adalah ketiadaan pegawai UPT 

yang memiliki kompetensi di bidang akun-

tansi dan proses penyusunan laporan 

keuangan masih dilakukan secara manual 

serta tidak melalui proses pencatatan se-

suai siklus akuntansi yang memadai se-

hingga berpotensi penyajian nilai dalam la-

poran keuangan tidak akurat dan tidak tepat 

waktu. 

Untuk kendala tersebut diperlukan sebuah 

alat bantu berupa aplikasi sehingga setiap 

UPT akan dapat melakukan proses akun-

tansi dengan baik walaupun belum memiliki 

SDM yang memiliki kompetensi di bidang 

akuntansi. 

Dalam kondisi tersebut BPKP hadir dengan 

aplikasi Sistem informasi Akuntansi Badan 

Layanan Umum Daerah (SIA BLUD) yang 

dikembangkan oleh Deputi Akuntan Negara 

BPKP. Pada awalnya SIA BLUD dikem-

bangkan untuk membantu RSUD yang se-

suai ketentuan, wajib menerapkan PPK 

BLUD, namun melihat kebutuhan UPT di 

Kabupaten Sleman yang menerapkan PPK 

BLUD, maka dengan beberapa perubahan 

oleh Tim Pengembangan SIA BLUD, maka 

aplikasi tersebut dapat digunakan pada 

UPT. 

Implementasi SIA BLUD bagi unit kerja di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sleman merupakan tonggak sejarah karena 

inilah untuk pertama kalinya SIA BLUD 

diimplementasikan pada unit kerja non 

RSUD.  

Mengawali implementasi SIA BLUD di unit 

kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabu-

paten Sleman adalah sosialisasi SIA BLUD 

yang diikuti oleh 27 UPT. Pemerintah Kabu-

paten Sleman dalam rangka melaksanakan 

amanah Permendagri 61/2007 juga mere-

krut tenaga akuntansi yang ditempatkan 

pada 27 UPT untuk mendukung mengim-

plementasikan aplikasi SIA BLUD.  

Pendampingan implementasi SIA BLUD 

bagi UPT di Kabupaten Sleman dilaksana-

kan melalui empat tahapan, yaitu; 

1. Instal Aplikasi SIA BLUD pada 27 

UPT 

Tim Perwakilan BPKP D I Yogyakarta 

melakukan instal langsung pada kom-

puter yang dimiliki UPT serta memberi-

kan pembelajaran kepada petugas/

pegawai UPT sehingga mampu melaku-

kan instal pada komputer lain yang di-

miliki UPT. 

 

2. Workshop Implementasi SIA BLUD  

Diselenggarakan bagi bendahara pene-

Kolom Pelayanan Prima 
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rimaan, bendahara pengeluaran serta 

petugas akuntansi (operator), ditujukan 

untuk memberikan pemahaman cara 

mengoperasikan aplikasi yang meliputi 

setting, input, posting, koreksi/edit  

pengolahan data akuntansi dan pemeli-

haraan sistem. 

3. Pendampingan Implementasi SIA 

BLUD Tahap I 

Operator melakukan input data awal ke 

dalam aplikasi yang meliputi data 

umum BLUD, saldo awal neraca, saldo 

awal utang piutang dan input anggaran. 

4.   Bimbingan teknis penyusunan lapo-

ran keuangan  

Sebagai muara dari proses akuntansi 

adalah dihasilkannya laporan keuan-

gan sesuai standar akuntansi. Pada 

tahap ini dilakukan pendampingan 

kembali bagi UPT sekaligus memberi-

kan saran perbaikan atas kendala yang 

dijumpai. 

 

Setelah tahapan yang cukup panjang, 

akhirnya UPT Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sleman mampu menyusun Laporan Ke-

uangan sesuai SAP maupun SAK melalui 

aplikasi SIA BLUD, sehingga penerapan 

BLUD di 27 UPT Dinas Kesehatan dapat 

berjalan dengan baik dan lancar, dan ke 27 

BLUD tersebut dapat memperoleh status 

BLUD penuh sejak 1 Januari 2014. Pe-

nerapan SIA pada UPT BLUD tersebut 

mendukung upaya dalam meningkatkan 

kualitas kinerja serta mewujudkan trans-

parasi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Dalam suatu perjalanan batu kadang men-

jadi hambatan pada perjalanan implemen-

tasi ini, namun semuanya juga bisa kita 

jadikan pijakan untuk menapak ke atas, 

untuk itu diperlukan strategi khusus dalam 

mensukseskannya, antara lain 

 Perwakilan BPKP DI Yogyakarta harus 

terus menerus mengembangkan ka-

pasitas SDMnya untuk melakukan pen-

dampingan dimasa yang akan datang. 

 Sebagai aplikasi berbasis komputer 

maka setiap UPT harus mengembang-

kan kapasitas SDMnya agar terbiasa 

bekerja menggunakan komputer. 

 UPT harus mulai menyediakan kom-

puter yang memadai dalam jumlah dan 

spesifikasi bagi aplikasi SIA BLUD. 

 Perlunya perubahan paradigma   

penge-lolaan anggaran, baik dalam 

perencanaan, penggunaan, pencata-

tan, perubahan anggaran, hingga pela-

poran. 

Menghadapi tantangan yang semakin be-

sar dalam pengelolaan BLUD, maka san-

gatlah tidak efisien dan tidak efektif jika 

pengelolaan keuangan masih dilaksanakan 

secara manual karena akan menyerap ter-

lalu banyak sumber daya baik SDM, waktu 

maupun biaya. Untuk itu kedepan BPKP 

akan mendorong seluruh BLUD untuk 

menggunakan aplikasi SIA BLUD dalam 

pengelolaan keuangannya.*** 

Kolom Pelayanan Prima 
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BELAJAR BUDAYA KERJA BPKAD OKU KUNJUNGI  
PERWAKILAN BPKP DIY 
06 Nopember 2015 

BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan 
melakukan kunjungan ke Perwakilan BPKP DIY, Kamis (5/11) 
untuk untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan 
budaya kerja di Perwakilan BPKP DIY. Perwakilan BPKP DIY 
dipilih karena budaya kerjanya selalu menjadi favorit dan 
menjadi  kiblat penerapan budaya kerja di lingkungan 
BPKP. Selain belajar tentang budaya kerja, rombongan 
BPKAD  Kabupaten OKU juga melakukan aksi sosial, dengan 
memberikan santunan dan bingkisan kepada  50 tukang becak 
yang ada di lingkungan kantor Perwakilan BPKP DIY. Kegiatan 
ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian BPKAD Kabupaten 

OKU Sumatera Selatan kepada sesama. 

KEMENDIKBUD JALIN KERJASAMA DENGAN BPKP 
18 Nopember 2015  

Dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan BPKP untuk memperkuat 
Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 13/11), 
ditandatangani naskah Memorandum of Understanding (MoU) 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, 
dengan  Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, di Ballroom Hotel 
Eastpark Yogyakarta.Penandatanganan MoU tersebut disaksikan 
oleh Deputi PIP PMK Polhukam BPKP, Binsar Simanjuntak, dan 
Itjen Kemendikbud, Daryanto. Hadir pula pada acara tersebut 
para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, 
Inspektur Provinsi seluruh Indonesia dan peserta rapat koordinasi 
(rakor) sinergitas pengawasan anggaran fungsi pendidikan. 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERKUAT KOMITMEN BERANTAS 
KORUPSI 
20 Nopember 2015  

Komitmen bersama-sama memberantas korupsi  di Kabupaten 
Gunungkidul tampak pada Kamis (19/11), dengan digelarnya 
Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) 
Korupsi di  Bangsal Sewokoprojo, Wonosari.  
Acara yang digelar hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul bersama KPK dan BPKP tersebut dihadiri oleh Ketua 

Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Bey 

Arifianto Widodo; Direktur PLP Bidang Pertahanan Keamanan 

Deputi Polsoskam BPKP, Bea Rejeki Tirtadewi; Kepala Perwakilan 

BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo; Ketua DPRD Kabupaten 

Gunungkidul, Suharno; Pejabat Sekda Gunungkidul, Supartono; 

para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul, Muspida di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, 

tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, perwakilan mahasiswa, 

serta para wartawan. 

Berita Foto 
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PANGKAT MELEPAS PEGAWAI TUGAS BELAJAR 
06 Nopember 2015  

Jumat (6/11) usai senam pagi bersama, Perwakilan BPKP DIY 
menggelar acara PANGKAT (Panggung Kehormatan). Pangkat 
adalah salah satu media transfer knowledge yang diperuntukkan 
bagi pegawai yang telah selesai tugas belajar dan mutasi ke luar 
dari BPKP DIY. Panggung kehormatan kali ini digelar untuk Rudy 
Laurentius yang mutasi ke Biro Renwas, Nanang Agus Sutrisno 
yang mutasi ke Deputi PKD, Mariadi dan Andi Sofan Noor yang 
mutasi ke Deputi Perekonomian. Acara diselenggarakan di loby 
depan lantai satu dengan latar belakang angkringan khas Jogja. 
Di sela acara pelepas pegawai, sebagai ungkapan perpisahan, 
disajikan puisi perpisahan, alunan lagu selamat jalan, dan 
bersautan dalam sebuah puisi. 

JAGA KEKOMPAKAN MELALUI JEMUWAH GUYUB 
31 Oktober 2015  

Perwakilan BPKP DIY kembali mengadakan Jemuwah Guyub 
untuk para pegawai, Jumat (30/10), bertempat di halaman 
kantor Perwakilan BPKP DIY. Kegiatan ini secara rutin 
dilaksanakan setiap dua bulan sebagai salah satu pelaksanaan 
program budaya kerja Perwakilan BPKP DIY, yang bertujuan 
untuk me-recharge semangat dan  merefresh suasana kerja 
yang selama ini mungkin melelahkan.   
Acara diawali dengan senam goyang dumang dipandu bidang 
Investigasi yang digawangi oleh Korwas Bidang Investigasi, 
Slamet Tulus Wahyana. Dalam Jemuwah guyub  ini, 
panitia  mengemas acara dengan meriah dan menarik. Hal ini 
ditunjukan dengan antusiasme dan keceriaan para peserta 
dalam mengikuti jalannya acara berupa permainan yang 
dilombakan antar bidang untuk menguji kekompakan dan 
kerjasama. Bentuk permainan antara lain, lomba duduk dan 
berdiri bersama, lomba berjalan sambil tutup mata, dan lomba 
memindah air, dengan tim yang masing-masing berjumlah 5 
orang. 

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, TANTANGAN PEMDA CILACAP MENUJU WTP 
09 September 2015  

Rabu (9/9), Bagian Akuntasi dan Pelaporan DPPKAD Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cilacap melakukan pembelajaran untuk 
meningkatkan ilmu mengenai akutansi berbasis akrual di 
Perwakilan BPKP DIY. Peningkatan ilmu tersebut di balut dalam 
kegiatan workshop refresing akuntansi berbasis akrual. Sebagai 
narasumber workshop yaitu Sugimulyo dan Wahyu Jati dari 
bidang APD Perwakilan BPKP DIY, yang menyampaikan materi 
mengenai gambaran umum akuntansi berbasis akrual, dan  jurnal 
akutansi berbasis akrual.Para peserta diharapkan dapat 
memanfaatkan kegiatan tersebut dengan maksimal. Kegiatan ini 
dibagi menjadi 2 gelombang, gelombang pertama berlangsung 
selama 3 hari, mulai tanggal 9-11 September 2015 dengan 8 
peserta. Sedangkan pada  gelombang kedua, akan dimulai 
tanggal 16 -18 September 2015. 



 48 PARIS REVIEW, 2015 

UPAYA TINGKATKAN TATA KELOLA INSPEKTORAT KABUPATEN 
KULON PROGO 
11 September 2015  
 
Inspektorat Kabupaten Kulon Progo merupakan APIP yang pada 
tahun 2014 telah berada di level 2. Saat ini akan dilakukan 
evaluasi terhadap konsistensi proses di level 2 dan berupaya 
melangkah menuju level 3. 
Kegiatan monitoring dan evaluasi tata kelola APIP di Kabupaten 
Kulon Progo dilaksanakan selama kurang lebih tiga minggu. 
Pertemuan pendahuluan dilaksanakan Kamis (10/9) bertempat di 
Aula Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Hadir pada acara 
tersebut Widodo, Sekretaris Inspektorat, beserta seluruh 
Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan perwakilan pengendali 
teknis di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Tim 
dari Perwakilan BPKP DIY dibawah koordinasi Sidik Wardaya, 
menyampaikan agar Inspektorat diwajibkan melakukan self 
assesment atas capaian tata kelola di instansinya. Selanjutnya 
hasil self assesment akan dievaluasi oleh tim BPKP DIY. Sidik juga 
menyampaikan pentingnya aparat pengawasan intern 
meningkatkan tata kelola agar dapat memberikan jaminan tata 
kelola pemerintahan yang baik dalam 

Berita Foto 

SOSIALISASI JFA DI INSPEKTORAT KEBUMEN 
07 September 2015 
07 September 2015  
Tim Perwakilan BPKP DIY melaksanakan kegiatan monitoring/
evaluasi penerapan Tata Kelola APIP dan Ketentuan JFA pada 
Inspektorat Kabupaten Kebumen, yang dilaksanakan mulai 
tanggal 1 September -17 September 2015. 
Salah satu agenda yang disampaikan adalah Sosialisasi dan 
FGD (Focus Group Discussions) mengenai ketentuan JFA dan 
Angka Kreditnya sesuai Peraturan Menteri PAN nomor PER/220/
M.PAN/7/2008.  Sosialisasi diikuti PFA dan beberapa SDM yang 
tertarik untuk menjadi PFA. Kegiatan ini menjadi penting 
mengingat JFA di Inspektorat Kabupaten Kebumen baru 
memiliki 2 orang PFA (Pejabat Fungsional Auditor) dan 3 orang 
sudah mengikuti Diklat Pembentukan. Inspektorat Kabupaten 
Kebumen juga belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit. Selama 
ini DUPAK dari Inspektorat Kabupaten Kebumen dinilai oleh Tim 
Penilai Angka Kredit Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta. 

MAHASISWA BARU UMY IKUTI SOSPAK 
01 September 2015  

 
Lebih dari lima ribu mahasiswa baru Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang berasal dari 6 
Fakultas, mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi (Sospak)  di 
Sportorium UMY, Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Bantul, 
Senin (31/8). 
Sospak ini disampaikan oleh tim Perwakilan BPKP DIY sebagai 
salah satu materi yang diberikan pada rangkaian acara MATAF 
2015. Mataf adalah Masa Ta’aruf (masa pengenalan) yang 
bertujuan untuk pengenalan universitas secara keseluruhan. 
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PERINGATAN JOGJA ISTIMEWA 
01 September 2015  
 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan semua Pegawai 

Negeri Sipil di wilayah DIY mengenakan pakaian adat 

tradisional Jawa bertepatan dengan peringatan tiga tahun 

disahkannya Undang Undang Keistimewaan DIY pada 31 

Agustus 2012. Selain PNS, SE nomor 033/8681 Tahun 2015 yang 

ditandatangani Sekretaris Daerah DIY pada 27 Agustus lalu itu 

juga ditujukan ke bupati, walikota, anggota DPRD DIY, kepala 

instansi vertikal yang berkedudukan di DIY, direktur rumah 

sakit, serta kepala badan atau bidang atau UPT dan biro di DIY. 

Penggunaan pakaian adat tradisional Jawa diatur untuk 

dikenakan pada Senin, 31 Agustus 2015. Meski  mengenakan 

pakaian adat jawa, kegiatan rutin kantor tetap berjalan seperti 

biasa. Pada hari tersebut kegiatan diklat pembentukan auditor 

ahli yang telah berlangsung sejak seminggu yang lalu masih terus 

berjalan, dengan instruktur yang juga mengenakan pakaian adat Jawa.  

25 Agustus 2015  

Perwakilan BPKP DIY mendapat kesempatan menyampaikan 
Sosialisasi Anti Korupsi kepada mahasiswa baru Tahun 
Akademik 2015/2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 
Sosialisasi dilaksanakan Senin (24/8), bersamaan sekaligus di dua 
tempat. Yang pertama bertempat di Gedung Multi Purpose 
dihadapan 3.716 mahasiswa baru dari tujuh fakultas. Sedangkan 
khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
diselenggarakan di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
dengan peserta sebanyak 477 mahasiswa.Sosialisasi 
Pembelajaran Mahasiswa Baru 2015/2016, berlangsung selama 
tiga hari, mulai Senin (24/8). Hari pertama diisi dengan sosialisasi 
anti korupsi, dan hari selanjutnya diselenggarakan proses awal 
pembelajaran di masing-masing fakultas. Kampus UIN Sunan 
Kalijaga bertekad menjadi zona kampus bebas Korupsi 

PENANDATANGANAN KERJASAMA PDAM SE-DIY DENGAN BPKP DIY 
20 Agustus 2015  

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto 
menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Perwakilan BPKP 
DIY dengan PDAM Se-DIY yang dilaksanakan Kamis (20/8), 
bertempat di Aula PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Usai 
penandatanganan kerjasama, dilanjutkan dengan sosialisasi 
manajemen aset yang diikuti jajaran manajemen pada 5 PDAM di 
wilayah DIY. Direktur Utama PDAM Tirtamarta, Dwi Agus Triwidodo, 
yang juga ketua PERPAMSI DIY, dalam sambutan pembukaan 
menyampaikan rasa terima kasih kepada BPKP DIY yang telah 
mendampingi dan membantu PDAM dalam meningkatkan 
kinerjanya. Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo, dalam 
kesempatan tersebut menyampaikan bahwa evaluasi kinerja PDAM 
di wilayah DIY telah selesai dengan baik karena seluruh PDAM di DIY 
telah melakukan penilaian kinerja mandiri. Tytut juga memberikan 
apresiasi kepada Perpamsi DIY yang telah memfasilitasi berbagai 
kegiatan antara lain sosialisasi GCG beberapa waktu yang lalu dan 
berharap PDAM di DIY segera mengimplementasikannya. 

BPKP DIY BEKALI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA DENGAN SOFT SKILL 
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PAKU ALAM IX KUKUHKAN KEPENGURUSAN AAIPI WILAYAH DIY 
11 Juni 2015 10 

Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 
Wilayah DIY dikukuhkan Rabu (10/6) dengan 
pelantikan para pengurus oleh Wakil 
Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam IX mewakili 
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono 
X, Rabu (10/6) bertempat di Gedung 
Pracimosono, Komplek Kepatihan 
Yogyakarta. Acara pengukuhan AAIPI dihadiri 
oleh Ketua DPN  AAIPI, Para Inspektur Kota/
Kabupaten se DIY beserta jajaran dan Auditor, 
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih 
Kusumo, beserta para Korwas dan auditor. 

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, 
V.Sony Loho  selaku Ketua DPN AAIPI 
menyampaikan bahwa organisasi AAIPI 
Nasional  telah dibentuk sejak tahun 2012 dan 
DIY merupakan asosiasi yang ke 20. Asosiasi 
ini dibentuk sebagai sarana komunikasi dalam 
upaya mengingkatkan profesionalisme dan 
kapabilitas APIP. Kegiatan dilanjutkan dengan 
workshop Standar Audit Intern Pemerintah, 
Kode Etik dan Pedoman Telaah sejawat yang 
disampaikan oleh Eddy Rachman  dari BPKP Pusat dan Raida Sitorus 
dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.  

SEMINAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : GUMREGUT AMBANGUN DESA 
21 Mei 2015  

Sejalan dengan semangat “Gumregut 
Ambangun Desa”, sebagai bagian dari 
rangkaian kegiatan peringatan HUT ke 32 
BPKP, Perwakilan BPKP DIY Selasa, (19/05) 
menyelenggarakan seminar sehari dengan 
tema “Peran APIP Dalam Meningkatkan 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Desa”. 

Seminar yang dilaksanakan di Aula Kantor 
Perwakilan BPKP DIY tersebut 
menghadirkan lima narasumber, terdiri 
dari Anggota DPR Komisi XI DPR RI, 
Mohammad Hatta, Deputi Kepala BPKP 
Bidang Pengawasan Penyelengaraan 
Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, 
Inspektur Kabupaten Gunungkidul, 
Sujarwo, Ketua Paguyuban Kepala Desa se 
DIY, Bibit Rustamta dan Shin Wan dari 
Pusbin JFA. 
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BPKP DIY FASILITASI DIKLAT SAP BERBASIS AKRUAL DI KAB PURWOREJO 
25 Maret 2015  

Opini WTP yang telah diraih Kabupaten Purworejo selama 2 tahun berturut-turut 
yaitu tahun 2013 dan tahun 2014 diharapkan 
dapat dipertahankan melalui penyajian LKPD 
Tahun 2014 yang baik. Demikian harapan yang 
disampaikan Bupati Kabupaten Purworejo, 
Mahsun Zain dalam pembukaan Diklat Teknis 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis 
Akrual untuk tiga angkatan di Kabupaten 
Purworejo, yang dilaksanakan Senin (23/3) 
pukul 09.00 di Aula Bappeda Kabupaten 
Purworejo. Diklat ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kompetensi pegawai yang 
menanganani masalah keuangan dalam 
mengimplementasikan standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual yang telah 
diterapkan di Kabupaten Purworejo sejak 
tanggal 1 Januari 2015 lalu. Diklat 
diselenggarakan dalam tiga angkatan, angkatan 
I dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 27 
Maret 2015 dengan peserta sebanyak 72 orang, 
angkatan II direncanakan tanggal 6 sampai 
dengan 10 April 2015 dengan peserta 68 orang, serta angkatan III direncanakan 
tanggal 20 sampai dengan 24 April 2015 dengan peserta sebanyak 54 orang.  

Berita Foto 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SIAP TERAPKAN AKRUAL BASIS 
23 Maret 2015  

Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, sistem akuntansi berbasis akrual merupakan 
hal baru. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Didik Warsito, dalam sambutannya 
membuka Sosialisasi  PP 71 Tahun 2010 pada 
Jumat (20/3) di Gedung Induk Sayap Barat 
Lantai 3 Kompleks Parasamya Kabupaten 
Bantul. Sosialisasi diikuti oleh seluruh sekretaris 
dinas yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen, didampingi para bendahara di 
seluruh dinas di Kabupaten Bantul. Hadir 
sebagai narasumber dari BPKP DIY, 
Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas 
Pemerintah Daerah, Yuli Kurnianto didampingi 
Pengendali Teknis Bidang APD, Yuliawan Tri 
Nugroho dan Tetty Yusmara Suranti. Yuli 
Kurnianto menyampaikan materi gambaran 
umum sistem akural basis, sedangkan materi 
mengenai teknis penerapannya disampaikan 
oleh Yuliawan.Ada yang istimewa pada 
sosialisasi tersebut, karena bertepatan dengan 
peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta 
Hadiningrat ke-268, baik peserta sosialisasi 
maupun narasumber dari BPKP DIY 
mengenakan pakaian tradisional Jawa, dan 
mulai pembukaan sampai dengan penutupan sosialisasi menggunakan bahasa 
Jawa. 
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Kotagede merupakan ibukota kerajaan Islam yaitu Kerajaan Mataram  yang menguasai 
sebagian besar pulau Jawa. Perkembangan kerajaan ini sangat pesat, namun karena 
permasalahan internal, berujung pada perpecahan.  
 
Sejarah Kotagede 
Abad 14, Pulau Jawa berada di bawah kepempinan kesultanan Pajang yang berpusat di 
Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya, yang memimpin pada saat tersebut memberikan hadiah 
berupa Alas Mentaok (Hutan Mentaok) kepada Ki Gede Pemanahan. Hadiah berupa area 
yang cukup luas ini diberikan setelah beliau berhasil menaklukkan musuh kerajaan. Ki 
Gede Pemanahan beserta keluarga dan pengikutnya pindah ke Alas Mentaok, yang 
sebenarnya merupakan pusat Kerajaan Mataram Hindu pada masa - masa sebelumnya. 
Beliau membangun desa kecil di hutan tersebut.  
Desa berkembang dan setelah Ki Gede Pemanahan wafat serta digantikan oleh 
putranya, Senapati Ingalaga, desa berkembang semakin pesat dan menjadi pusat kota 
yang ramai. Kota tersebut dinamakan Kotagede, yang berarti kota besar. Selanjutnya, 
Senapati membangun benteng yang mengelilingi keraton. Ada dua benteng yang 
dibangun, yaitu benteng dalam (cepuri) dan benteng luar (baluwarti), mengelilingi kota 
yang mempunyai area 200 Ha. Kotagede juga dilengkapi dengan parit pertahanan yang 
lebar seperti sungai, mengelilingi benteng luar.  
Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi peristiwa perebutan kekuasaan di Kesultanan 
Pajang. Putra mahkota Pajang, pangeran Benawa, berhasil disingkirkan oleh Arya 
Pangiri. Dengan berbekal bantuan Senapati, pangeran Benawa berusaha merebut 
kekuasaan kembali. Arya Pangiri pun akhirnya berhasil ditaklukkan namun beliau 
diampuni oleh Senapati.  
Setahun kemudian, Pangeran Benawa meninggal dan Senapati ditunjuk untuk menjadi 
pemimpin Kesultanan Pajang. Sejak saat itu Senapati dinobatkan menjadi raja pertama 
Mataram Islam, dengan gelar Panembahan. Beliau tidak mau memakai gelar Sultan 

Seputar Jogja 

KOTAGEDE 
Warisan kemegahan Kerajaan Mataram 

Rosalia Kustyaningsih 
Staf Bidang P3A 
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Pajang, dengan maksud untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa. 
Dengan menjadi raja Mataram Islam, Senapati menentukan pusat kota dan istana 
pemerintahannya di Kotagede.  
Panembahan Senapati akhirnya wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kotagede 
berdekatan dengan makam ayahnya. Kerajaan Mataram Islam kemudian berhasil menguasai 
hampir seluruh Pulau Jawa (kecuali Banten dan Batavia) dan mencapai puncak kejayaannya 
di bawah pimpinan raja ke-3, yaitu Sultan Agung (cucu Panembahan Senapati). Pada tahun 
1613, Sultan Agung memindahkan pusat kerajaan ke Karta (dekat Plered) dan akhirnya 
berakhirlah masa Kotagede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. 
 
Kotagede masa kini 
Kotagede yang sering dijuluki sebagai kota tua ini memiliki bangunan tua yang menjadi saksi 
sejarah. Ada sejumlah peninggalan Kotagede yang sangat menarik, sebagai peninggalan 
kerajaan Mataram Islam, seperti makam para pendiri kerajaan, Mesjid Kotagede, rumah 
tradisional berarsitektur Jawa Mataram, hingga sisa reruntuhan benteng. 
Jika ingin menelusuri kotagede, maka pasar tradisional kotagede adalah start awal yang 
sangat baik. Pasar tradisional Kotagede Yogyakarta telah ada semenjak jaman kerajaan dan 
masih aktif hingga sekarang. Setiap legi (salah satu hari kalender jawa), aktivitas jual beli 
marak di pasar tradisional tersebut. Bangunan pasar telah beberapa kali direnovasi tetapi 
masih mempertahankan arsitektur awal bangunan. Dari pasar ini untuk menuju kompleks 
makam cukup berjalan kaki ke arah selatan.  
Kompleks makam pendiri kerjaan Mataram berada sekitar 100 meter dari pasar Kotagede, 
dikelilingi tembok besar dan kokoh. Tepatnya terletak di Dusun Dondongan, Desa Jagalan 
Kotagede, Bantul, Yogyakarta. Pintu Gapura memasuki kompleks makam ini masih memiliki 
ciri arsitektur budaya Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dengan ukiran 
yang indah dan dijaga oleh sejumlah abdi dalem berbusana adat Jawa. Ada 3 gapura yang 
harus dilewati sebelum masuk ke bangunan makam.  
Uniknya, kita diharapkan untuk menggunakan busana adat Jawa untuk memasuki area 
makam, sehingga menjadi pengalaman menarik menggunakan busana layaknya abdi dalem 
kerajaan Jawa kuno.  Disediakan tempat penyewaan busana jawa. Waktu berkunjung ke 
makam pada Hari Minggu, Senin, Kamis, dan Jumat, dengan periode waktu pada pukul 
08.00 - 16.00. Pengunjung tidak diperbolehkan untuk memotret dan mengenakan perhiasan 
emas di dalam bangunan makam.  
Sejumlah tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Sultan Hadiwiijaya, Ki Gede 
Pemanahan, Panembahan Senopati, dan anggota keluarganya. Memasuki makam, suasana 
terkesan sepi dan tenang, serta sangat khusuk. Keluarga kerajaan, baik kraton Yogyakarta 
maupun Surakarta, masih menjaga kelestarian makam ini dengan sangat baik. Di dalam 
kompleks makam, terdapat masjid tertua di kota Yogyakarta, yaitu Masjid Kotagede. Selain 
itu, ada sejumlah rumah tradisional Jawa Mataram yang bisa dilihat di depan kompleks 
makam. Rumah tradisional ini masih masih terawat dengan baik dan digunakan oleh 
penduduk setempat sebagai tempat tinggal. Di sebelah barat daya dan tenggara, terdapat 
sisa reruntuhan benteng dengan ketebalan tembok lebih dari satu meter, dan sebelah timur, 
selatan, dan barat dapat dilihat sisa parit pertahanan yang mengelilingi benteng.  
Di samping kompleks makam, ada tempat pemandian khusus pria dan wanita. Konon, air 
untuk pemandian pria diperoleh dari sumber di dalam kompleks makam. Sementara, air 
untuk pemandian wanita, diperoleh dari sumber pohon beringin di depan gerbang utama. 
Pohon beringin dengan ketinggian lebih dari 30 meter tersebut ditanam langsung oleh 
Sunan Kalijaga dan telah berusia lebih dari 500 tahun. Di kompleks pemandian terdapat 
kolam pemandian, yang di dalamnya terdapat ikan langka. Diantara ikan-ikan ikan lele yang 
berukuran sangat besar bebas  dengan panjang 80 - 100 cm. Beberapa lele berwarna putih 
dengan bercak-bercak hitam. Di dekat pemandian terdapat sumur yang airnya bisa langsung 
diminum.  
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Selain kompleks makam, Kotagede dikenal sebagai kota perak. Munculnya kerajinan perak di 
Kotagede bersamaan dengan berdirinya Kotagede sebagai ibu kota Mataram Islam pada abad ke-16. 
Sejarah Kerajinan perak kota gede berawal ketika Panembahan Senopati di Mataram 
memerintahkan abdi dalem kriya membuat perhiasan dari emas dan perak. Perak dimanfaatkan 
untuk membuat uang logam, perhiasan, sendok garpu, dan peralatan lain.  
Industri perak mulai berkembang dan merambah pasaran dunia ketika Kotagede kedatangan 
seorang pedagang bangsa Belanda yang memesan barang-barang keperluan rumah tangga Eropa 
dengan bahan perak. Barang-barang tersebut berupa tempat lilin, perabotan makan minum, piala, 
asbak, tempat serbet, dan perhiasan dengan gaya Eropa ber motif khas Yogyakarta didominasi 
bentuk daun-daun, bunga, dan lung (sulur). Ternyata pesanan itu diminati masyarakat  di Eropa. 
Sejak saat itu berbagai order berdatangan dengan jumlah yang terus melambung. Untuk menjaga 
dan meningkatkan kualitas, pemerintah Hindia Belanda mendirikan satu lembaga khusus, yaitu 
Stichting Beverdering van het Yogyakarta Kenst Ambacht (disebut juga Pakaryan Ngayogyakarta). 
Lembaga ini memberikan pelatihan tentang teknik pembuatan kerajinan perak dan pengembangan 
akses pasar.  
Setelah mengalami pasang surut, industri perak Kotagede tetap tak lapuk oleh hujan tak lekang oleh 
panas. Saat ini, memasuki wilayah Kotagede berarti kita siap disergap puluhan art shop perak yang 

terserak di kanan-kiri jalan. Di Kotagede, 
wisatawan tidak sekedar dapat memilih dan 
membeli souvenir, tetapi bisa menyaksikan 
proses pembuatannya. Proses produksinya 
diawali dengan peleburan perak murni 
berbentuk kristal, dicampur dengan tembaga. 
Kadar perak standar adalah 92,5%. Perak yang 
dilebur dan berbentuk cair dicetak untuk 
mendapatkan bentuk yang mendekati bentuk 
yang diinginkan, misalnya bakalan bentuk 
teko atau bakalan bentuk cincin. Proses kedua 
ini disebut singen atau disingekake (dicetak). 
Proses berikutnya ialah mengondel, yaitu 
memukul-mukul hasil cetakan untuk 
mendapatkan bentuk yang sesuai. Proses 
mengondel memerlukan tingkat ketrampilan 

tersendiri. Setelah memiliki bentuk yang bagus kemudian diukir guna mendapatkan motif yang 
diinginkan. Proses ini memerlukan tingkat keahlian sangat tinggi. Setelah diukir baru dirakit. Proses 
terakhir ialah finishing, yaitu membuat barang menjadi mengkilap dan menampakkan pamornya. 
Standar kualitas barang perak ialah 92,5%, jika kurang/belum layak disebut silver. Standar baku ini 
ditetapkan untuk menjamin kualitas produk. Sedangkan harga ditentukan oleh kadar perak tiap 
gramnya dan tingkat kesulitan pembuatan. 
Masih ada lagi yang khas di Kotagede, yaitu jajanan tradisional. Meski makanan tradisonal semakin 
sulit ditemui, karena pembuatnya yang semakin sedikit dan pangsa pasar semakin terbatas karena 
serbuan jajanan kontemporer yang membuat jajan tradisional terdesak, namun beberapa makan 
khas masih bisa ditemui khususnya di pasar tradisional Kotagede. Makanan tradisional produksi 
Kotagede diantaranya Kembang Waru, Legomoro (seperti lemper yang terbuat dari ketan tetapi 
diikat tali bambu), Kiyangko (Iki tiyang Kotagede) terbuat dari ketan yang dikukus dan dijemur 
kemudian disangrai dan ditumbuk, Petulo (sejenis Putu Mayang terbuat dari tepung beras ketan), 
dan Kipo (Iki Opo). 
Begitu banyak warisan sejarah yang bisa kita saksikan di Kotagede. Dengan menelusuri jalan-jalan 
sepanjang Kotagede, kita dapat merasakan kejayaan Kotagede di masa lalu. Budaya dan sejarah 
patut dilestarikan karena merupakan asal muasal dari peradaban masyarakat saat ini. Mengenal kota 
Yogyakarta tidak akan utuh tanpa berkunjung ke Kotagede, pusat kerajaan Mataram masa lalu. *** 
 
* diambil dari berbagai sumber 
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Phala  

 Syahdan, Raden Gatotkaca segera terbang tinggi-tinggi. Begitu melihat Senopati Astina Pura Adipati 
Basukarno menyiapkan senjata andalannya berupa busur dan anak panah senjata kunta yang jelas-
jelas diarahkan dan ditujukan Senopati Amarta Raden Gatotkaca. Begitu anak panah senjata kunta 
druwasa dilepas semakin tinggi pula Raden Gatotkaca terbang hingga di atas awan, niscaya anak 
panah itu mestinya tidak akan bisa sampai sasaran, tidak bisa menyentuh apalagi melukai Raden 
Gatotkaca.  

 Lepas dari itu semua, arwah paman Raden Gatotkaca yaitu arwah Kalabendono, gembira karena 
masa yang di tunggu-tunggu telah tiba. Saat yang di nanti-nantikan ke surga bersama keponakan 
tercinta Raden Gatotkaca. Segera arwah Kalabendono menyambar anak panah senjata kunta milik 
Adipati Karno, yang nyaris jatuh ke bumi. Dibawa terbang menuju sasaran yang pasti, yakni pusar 
Raden Gatotkaca. Masa itu telah tiba!!  Senjata kunta mengenai dan masuk pusar perut Raden 
Gatotkaca gugurlah Raden Gatotkaca sebagai Senopati Amarta. 

 Memang perang besar “Barata–Yuda“ tidak hanya perang antara kebenaran melawan kejahatan, 
tidak hanya perang kebaikan melawan angkara murka, tapi juga perang yang memperlihatkan 
ucapan yang telah menjadi kalam, ucapan yang telah keluar dari mulut menjadi kata, perbuatan 
yang telah dilakukan, akan menjadi tanggung jawab pribadi yang harus dipikul dan diterima, dan 
janji yang telah diucapkan. Sesungguhnya janji adalah hutang yang harus dibayar. 

 
 Demikian pula Raden Gatotkaca, meski menjadi satria pembela kebenaran, berbudi mulia, dan sakti 

mandraguna, namun suatu ketika dalam perjalanan kehidupannya pernah pula melakukan suatu 
kesalahan yang harus ditebusnya, yaitu pada pesta pernikahan Putri Utari dari kerajaan Wirata de-
ngan Satria Tanjung Anom Abimanyu, Putra dari Arjuna.  

 
 Dewi Utari bersedia diperistri Abimanyu, dengan syarat Abimanyu masih lajang. Padahal Abimanyu 

sesungguhnya telah memiliki istri bernama Dewi Siti Sendari. Raden Gatotkaca, kakak sepupu 
Abimanyu sebagai koordinator panitia pernikahan, menutupi hal ini dan menyatakan kepada para 
tamu bahwa Abimanyu masih lajang. Kalabendana, paman Gatotkaca yang saat itu sedang men-
jalani puasa, tidak ingin berbohong. Kalabendana dengan jujur menyatakan kepada para tamu 
bahwa Abimanyu sesungguhnya tidak lagi lajang. Mendengar pernyataan itu, marahlah Gatotkaca 
kepada pamannya, dan menganggap pamannya merusak suasana pesta pernikahan. Dengan ajian 
brajamusti di telapak tangan kanan di pukullah kepala pamannya Kalabendono. Satu kali pukulan, 
Kalabendono langsung mati, maka ketika terjadi perang Baratayuda, Kalabendonolah yang 
menyambut kematian Raden Gatotkaca.  

 Untuk meyakinkan Dewi Utari, Abimanyu bersumpah bahwa dia masih lajang. Dia bersumpah 
seandainya berbohong, maka bila terjadi perang besar Baratayuda Jayabinangun, bersumpah 
bersedia mati diranjap Kurawa dari Negeri Astina Pura. Dan sungguh terjadi, Abimanyu mati dalam 
perang Baratayuda, dengan seluruh tubuh penuh luka.   

 Siapa menebar pasti menuai, siapa berhutang pastilah harus membayar. Seluruh jagad tahu 
Abimanyu adalah satria yang paling banyak menerima wahyu dari para dewa. Satria pertapa, 

PEMERINTAHAN KERAJAAN PARA DEWA–pun BISA DI “ GLIBENG “  

Wija Sasmaya 

Tutur tinular 



 56 PARIS REVIEW, 2015 

pembela kebenaran dan berbudi mulia, mendapat wahyu Cakraningrat dari para dewa yaitu wahyu 
bahwa Abimanyulah yang kelak menurunkan generasi yang menjadi raja (kelak anak Abimanyu, Parikesit 
yang menjadi Raja Astina Pura). Namun sehebat apapun Abimanyu, suatu ketika melakukan kebohongan 
juga dari mulutnya, dan kebohongan itu harus ditebusnya. 

 

Investigasi Para Dewa yang disesatkan 
 Dalam episode perang Baratayuda, juga ditemui adegan duel maut. Antara Raden Setiyaki dari Amarta 

melawan Raden Burisrawa dari Astina. Aturan main dalam perang Baratayuda, antara lain duel satu lawan 
satu sampai ada yang mati, tanpa boleh minta bantuan. Kalau terjadi kecurangan, maka pihak yang 
curang adalah pihak yang kalah, dan perang dianggap selesai dengan pihak yang curang sebagai pihak 
yang kalah. 

 Duel antara Raden Setiyakti melawan Raden Burisrawa sangat seru. Keduanya memiliki kekuatan dan ke-
saktian seimbang sehingga dari pagi hari hingga menjelang sore, belum ada tanda-tanda siapa yang 
menang dan yang kalah. Akhirnya mereka kehabisan 
tenaga, sama-sama lelah karena tenaga yang terkuras. 

 Pada posisi Raden Setiyakti telentang di tanah dan 
Raden Buriswara berada di atas mengangkangi Raden 
Setiyakti. Pedang Raden Burisrawa siap diayunkan, 
memenggal kepala Raden Setiyakti, namun sebelum 
lengan di ayunkan ada anak panah meluncur, menebas 
lengan kanan Raden Burisrawa hingga putus. Darah 
bercucuran mengalir dengan deras, seketika itu pula 
Pedang Raden Setiyakti menebas leher Raden 
Burisrawa, sehingga gugurlah Raden Burisrawa sebagai 
senopati dari kerajaan Astina Pura. 

 Maha Patih Astina Pura terkejut, Patih Sengkuni benar-
benar kaget. Terakhir tampak Raden Burisrawa di atas 
angin, kenapa tiba-tiba mati dan Raden Setiyakti yang 
terdesak justru menang. 

 Maka Patih Sengkuni menggugat kepada para Dewa di 
kahyangan Suralaya, untuk meminta keadilan. Patih Sengkuni yakin pasti ada kecurangan dalam perkara 
kematian Raden Burisrawa. 

 Maka turunlah beberapa Dewa dari Kahyangan Suralaya ke bumi, rombongan Dewa dipimpin Bathara 
Narada untuk melakukan investigasi atas kematian Burisrawa sesuai dengan laporan gugatan maha Patih 
Sengkuni. Langsung Batara Narada mengajak pihak yang berseteru datang ke tempat kejadian perkara. 
Pihak Amarta di wakili Raden Arjuna dan Sri Bathara Kresna, sementara pihak Astina diwakili Patih 
Sengkuni.  

 Setelah melakukan otopsi jenazah Raden Burisrowo disimpulkan sebelum lehernya putus ditebas pedang 
lebih dulu lengan atas Raden Burisrowo putus terkena panah yang meluncur.  Pertanyaannya adalah 
panah siapa ? 

 Para dewa sangatlah tahu senjata dan pemiliknya, ditilik dari bekas luka pada pangkal lengan kanan 
jenazah Raden Burisrowo, disimpulkan bahwa pusaka yang menebas lengan itu, adalah panah Na-
gabanda, milik Raden Setiyakti.  Jadi disimpulkan yang memanah adalah lawan duel, tidak ada 
kecurangan, kasus ditutup. Dan perang Barata Yuda terus berlanjut. Para dewa pun kembali terbang ke 
Kahyangan Suralaya, sementara Patih Sengkuni pulang dengan lesu ke Astina dengan hati kecewa. Hanya 
Roh Dewa yang bisa mengelabui Dewa. Sebenarnya yang terjadi adalah Kresna dan Arjuna khawatir 
melihat Setiyakti yang terdesak oleh Burisrowo segera Kresna menyuruh Arjuna mengambil panah 
Nagabanda milik Setiyakti. Dan ketika tangan Burisrowo diayunkan untuk memenggal Setiyakti, 
dilepaslah panah Nagabanda oleh Arjuna, tepat mengenai lengan kanan Burisrowo hingga putus. Namun 
demikian karena Kresna adalah titisan Dewa Wisnu, maka Kresna secara mental dan spiritual bisa 
meyakinkan para dewa sesuai dengan keinginannya.  

 Bagaimana mungkin ada pemerintahan yang adil, makmur bersih dan sehat serta jujur, sedangkan peme-
rintahan pada dewa pun bisa di-glibeng. *** 

 
 Catatan : 

Di glibeng  adalah bahasa  ala  almarhum  dalang  kondang  Ki  Hadi  Sugito  dari Toyan, Wates, Kulon Progo  yang  artinya  di  bohongi   atau   ditipu  (bahasa jawa diapusi).  

Karma Phala adalah Hukum sebab akibat. Semua menerima akibat dari yang diperbuat sendiri. Ngunduh Woh ing Pakarti (Bahasa Jawa) 
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Afriani Nur F 
PFA Bidang APD 

Daerah Istimewa Yogyakarta kembali 
mengukir peristiwa tradisi budaya 
dengan diselenggarakannya Pisowanan 
Agung yang semakin mengukuhkan 
keistimewaan Jogja pada Sabtu, 7 maret 
2015 yang lalu.  Sebuah  peristiwa 
penting di mana rakyat Jogja melakukan 
pisowanan menghadap rajanya. Merujuk 
wikipedia bahasa Indonesia pisowanan 
adalah sebuah tradisi dalam kerajaa-
kerajaan Jawa, di mana bawahan-
bawahan raja/sultan datang (sowan) ke 
istana untuk melaporkan perkembangan 
daerah yang dipimpinnya. Pisowanan 
boleh dikatakan merupakan sebuah 
wujud pertanggungjawaban pemimpin-
pemimpin di daerah kepada raja. Setelah 
mendengarkan laporan dari para 
bawahannya, raja/sultan biasanya akan 
memberikan nasihat, teguran, ataupun 
perintah (titah) bagi masing-masing 
pemimpin daerah. 

Pisowanan Agung yaitu pertemuan 
agung antara rakyat dengan rajanya. 

Tentu saja kita tidak akan 
membayangkan bawahan/rakyat yang 
sowan menghadap dengan jalan 
berjongkok dan menyembah raja seperti 
pisowanan jaman dahulu atau 
membayangkan seorang raja duduk di 
singgasana dengan pakaian kebesaran 
lengkap dengan mahkotanya. Namun 
melihat peristiwa Pisowanan Agung 7 
Maret lalu masih menggambarkan 
dengan jelas bahwa betapa rakyat 
sangat menghormati dan setia kepada 
raja. Tercermin dengan antusiasme 
rakyat yang datang baik peserta 
karnaval maupun yang menyaksikan di 
sepanjang perjalanan sampai di 
Pagelaran Kraton. Kekuasaan raja yang 
tidak perlu ditunjukkan dengan pakaian 
kebesaran dan duduk di singgasana 
namun mampu menggerakkan rakyat 
yang siap melaksanakan titahnya. 

Pisowanan Agung yang bertajuk Jogja 
Gumregah diadakan dalam rangka 
launching logo dan branding Jogja 

Mengukuhkan Keistimewaan Jogja 

Warna Warni 
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Istimewa serta peringatan Jumenengan 
(naik tahta) Sri Sultan Hamengkubuwana 
X yangke-26. Branding dihasilkan oleh    
Tim 11 yang beranggotakan tokoh 
masyarakat, akademisi, 
dan seniman 
Yogyakarta. Logo Jogja 
Istimewa dipiih untuk 
menegaskan 
perbedaan Jogja 
dengan wilayah 
lainnya. Logo ini ditulis tanpa huruf 
kapital menggambarkan egaliterisme, 
kesederhanaan, dan persaudaraan. 

Logo juga memuat visi misi Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai gubernur 
DIY yang dikenal dengan 9 arah “Jogja 
Renaissance” yakni: pendidikan, 
pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, 
pengan, kesehatan, keterlindungan 
warga, tata ruang dan lingkungan. 

Logo Jogja Istimewa ini menggantikan 
slogan Jogja Never Ending Asia 
menyesuaikan dengan keluarnya UU No 
13/2012 tentang keistimewaan DIY. 

Pisowanan dimulai dengan karnaval 
(pawai budaya) dimulai dari lapangan 
parkir Abu Bakar Ali dan berakhir di 
Pagelaran Kraton Yogyakarta. Nampak 
dalam barisan Pasibraka DIY, Marching 
Band UGM, dan kesenian khas tiap 
Kabupaten/Kota. Tidak kurang 66 
komponen tergabung dalam pawai 
budaya ini. Ketika pawai berlangsung 
hujan mengguyur Jogja. Namun hal ini 
sama sekali tidak menyurutkan langkah 
rakyat yang ingin menghadap rajanya. 

Dalam Pisowanan Agung Sri Sultan 
Hamengkubuwono X menyampaikan 
sabda tama atau titah yang antara lain 
berisi makna “Jogja Gumregah” berkaitan 
dengan peristiwa demi peristiwa yang 
dialami Yogyakarta dari peristiwa gempa 
yang meluluhlantakkan Yogyakarta 
sampai terbitnya Undang-undang 
Keistimewaan Yogyakarta. “Jogja 
Gumregah” bukan kata benda dan 
wacana, tapi kata kerja dan berlanjut aksi 

masa untuk mewujudkannya”. Pada 
kesempatan ini juga Sri Sultan  
menjelasan makna logo yang 
menggunakan huruf kecil yang berarti 

kesetaraan egaliter, dan 
kesetiakawanan rakyat 
Yogyakarta. Berkaitan 
dengan peringatan 
Jumenengan Dalem 
yang ke-26, Sri Sultan 
m e n y a t a k a n 

komitmennya untuk bertahta demi 
kesejahteraan rakyat. 

Pisowanan Agung menjadi momen 
penting sebagai wujud komitmen rakyat 
untuk bersama-sama mewujudkan nilai 
keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu 
ketika Sri Sultan mengajak rakyatnya, 
“Sanggupkah saudara-saudaraku, seluruh 
warga Yogyakarta bersama saya bahu 
membahu, membumikan nilai-nilai 
keistimewaan dalam kehidupan nyata, 
tidak hanya bangga menyandang nama 
istimewa tanpa makna berarti?” Maka 
menjawablah rakyat yang hadir dengan 
mantap, “Sangguup...!” *** 

Warna Warni 
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When someone says ‘thinking out of the box’, what do you 

think? We can’t interpret this sentence literally. Thinking out of the 

box means think differently or think with a new perspective. For ex-

ample, in order to complete an assignment. We don’t think like peo-

ple or groups think. We have to use different way with other people 

or groups that usually used. We must think straight forward. 

How do we think out of the box? First, we must get out of the 

comfort zone. If we do not want to get out of our comfort zone, we 

are not going to change forever. It’s like “a frog underneath a coco-

nut shell”. It means that a frog which lives under a coconut shell will 

think that the shell is the world. The frog feels that their world is so 

big. If we have this thought, it becomes a barrier for emergence of 

our brilliant ideas. Thus we must get out of our comfort zone so we 

can make more creative thinking.  

Second, we have to open minded and listen to others’ opinions 

or ideas. Don’t always think in the box. If we open our mind and lis-

ten to others, we can obtain new ideas that we never thought before.

 Third, we must be sure sometimes in life we have to "breaking 

the rules" . We should prepare for the risk that we may face when 

we get out of our comfort zone. We must convince that by thinking 

out of the box we can get or find new things that we had never met 

and can make something creative. 

So get out of our comfort zone and always have an open 

minded. Let's thinking out of the box! *** 

Dyah Retno Palupi  

Auditor Muda 

THINKING OUT OF THE BOX  

English Corner 
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Amanah. Sebuah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Pada-

hal kata amanah mengandung pengertian yang lebih luas dari itu. Secara syar’i, 

amanah bermakna menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan. Itulah 

makna yang terkandung dalam firman Allah swt : “Sesungguhnya Allah memerin-

tahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya; dan apabila 

kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum 

dengan adil.” (An-Nisa: 58) 

Firman Alloh SWT di atas menegaskan bahwa amanah tidak hanya menyangkut 

urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik. Kalimat yang kita ucapkan adalah 

amanah. Menunaikan hak Allah adalah amanah. Berperilaku ihsan dengan sesama 

makhluk adalah amanah. Ini diperkuat dengan perintah-Nya: “Dan apabila kalian 

menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan 

adil.” Keadilan dalam hukum merupakan salah satu amanah besar. 

Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya Kami menawarkan amanah kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung. Namun mereka menolak dan khawatir untuk memikul-

nya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

zhalim lagi amat bodoh.” (Al-Ahzab 72) 

Demikianlah. Sangat nyata bahwa amanah tidak hanya terkait dengan harta dan 

titipan benda belaka. Amanah adalah urusan besar yang seluruh semesta 

menolaknya dan hanya manusialah yang diberikan kesiapan untuk menerima dan 

memikulnya. Amanah pastilah berupa urusan yang terkait dengan jiwa dan akal 

budi manusia. Sedangkan amanah besar yang dapat kita rasakan dari ayat di atas 

adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan menunaikannya sebagaimana mesti-

nya. 

Amanah adalah tuntutan iman dan khianat adalah salah satu ciri kekafiran. Sabda 

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban menegaskan hal 

itu, “Tidak ada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dan tidak ada 

agama pada orang yang tidak menunaikan janji.” (ris). 

 

*disarikan dari berbagai sumber. 

Menjaga Amanah 

oase 
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Saat melangkah 
 

 

Lihatlah... 

Para petani asyik menabur pupuk 

Tampak riang penggembala diatas kerbaunya 

Warna keemasan dari ufuk timur 

Menyegarkan mata kita 

 

Diamlah... 

Rasakan semilir angin menerpa kita 

Dengarlah kicau lirih burung gereja 

Bahkan suara pedal sepeda yang tersendat 

Menghangatkan hati kita 

 

Tengoklah... 

Matahari mulai terik di atas kepala 

Deru motor yang bersahutan 

Riuhnya pasar hampir tenggelam 

Mengembangkan asa kita 

 

Bangunlah... 

Tebarkan semangatmu 

Rengkuhlah teman kecilmu 

Keraskan tekad juangmu 

Menggapai masa depan 
  NIK 



 62 PARIS REVIEW, 2015 


