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sekitarnya, sehingga pada akhirnya seluruh Zona 
Integritas tersebut menjadi zona bebas korupsi. 
 Dengan mengambil tema “Dari WTP 
menuju WBK” pada edisi ini, tim redaksi berharap 
dapat memberikan tambahan wawasan bagi para 
pembaca sekaligus menumbuhkan kesadaran ten-
tang perlunya berperang melawan korupsi me-
lalui tulisan pada topik utama maupun artikel-
artikel yang kami ketengahkan. Diantaranya ar-
tikel mengenai integritas : “Modal menuju bebas 
dari Korupsi” yang menjabarkan pentingnya in-
tegritas menjadi pakaian kehormatan bagi para 
penyelenggara Negara agar cita-cita mewujudkan 
Indonesia bebas dari korupsi segera menjadi 
nyata. Untuk melengkapi pembahasan, tim re-
daksi menggali berbagai pendapat para tokoh 
mengenai tema tersebut melalui wawancara yang 
kami lakukan yaitu dengan Sri Sultan                
Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY,         
Inspektur Kota Yogyakarta, dan Bupati Kebumen. 
 Pembaca yang budiman, perjuangan berat 
yang kami rasakan dalam penulisan majalah 
tercinta ini, karena harus dilakukan di tengah 
padatnya kegiatan rutin yang tidak pernah surut, 
lebih-lebih setelah terbitnya Perka BPKP Nomor 
61 tahun 2012 yang memberikan tambahan 
amanah baru bagi Perwakilan BPKP Provinsi DIY 
dengan pelimpahan enam pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Rasanya perju    
angan kami terbayar lunas dengan kembali 
ditetapkannya majalah ini sebagai majalah terbaik 
pertama kategori majalah internal BPKP dalam 
ajang anugerah kehumasan tahun 2012, disamping 
dalam kategori pengelolaan website, Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY juga berhasil meraih peringkat 
terbaik pertama yang menjadikan Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY kembali ditetapkan sebagai 
juara umum anugerah kehumasan tahun 2012. 
Semoga anugerah ini semakin melecut semangat 
kami untuk meningkatkan kinerja, khususnya 
dalam pengelolaan kehumasan di masa men-
datang, amin. (redaksi)       

Dari Redaksi 

S Sidang pembaca terhormat, 
 Menentukan tema yang akan ditampilkan 
dalam majalah ini seringkali membutuhkan 
proses dan waktu yang tidak sebentar. Seperti 
pada edisi kali ini, karena banyaknya usulan 
tema yang muncul dari rekan-rekan tim redaksi, 
maka untuk sampai pada keputusan sebuah 
tema yang akhirnya diambil, perlu waktu yang 
cukup panjang untuk mendiskusikannya. 
 Didasari rasa prihatin dengan kejadian 
akhir-akhir ini, terutama munculnya kasus-kasus 
korupsi pada beberapa kementerian/lembaga 
maupun pemerintah daerah yang notabene la-
poran keuangan mereka sudah mengantongi 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mendorong 
tim redaksi untuk menggali lebih jauh bagai-
mana seharusnya kita memaknai predikat WTP 
atas laporan keuangan dan apa yang mesti dila-
kukan setelah laporan keuangan kita dinyata-
kan WTP oleh BPK agar di kemudian hari kita 
tidak lagi dikagetkan dengan berita-berita tidak 
sedap yang menimpa para pejabat kemente-
rian/lembaga atau pemerintah daerah yang ter-
sandung kasus-kasus korupsi. Penggalian per-
masalahan dilakukan dengan melihat upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 
dalam mencegah munculnya tindak pidana 
korupsi. Antara lain, akhir-akhir ini kita dikenal-
kan dengan sebuah upaya penumbuhan kesa-
daran untuk menjauhi tindak pidana korupsi 
melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) 
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang 
dikomandoi oleh Kementerian PAN dan RB ber-
sama KPK. Dengan pencanangan tersebut di-
harapkan akan muncul kesadaran atau komit-
men “berperang” melawan korupsi, dimulai 
dari unit-unit kerja percontohan pada suatu ke-
menterian/lembaga atau pemerintah daerah 
yang akan menjadi pionir dalam menjaga inte 
gritas institusi sebagai bekal amunisi dalam ber-
perang melawan korupsi sekaligus menularkan 
virus baik tersebut kepada unit-unit kerja lain di 
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unsur Kementerian PAN dan RB 
serta KPK, yang berfokus pada 
indikator mutlak dan indikator 
operasional. 

6. Penetapan unit kerja sebagai WBK 
atau WBBM oleh Presiden atau 
Menteri PAN dan RB. 

 
Indikator Pengembangan 
Indikator yang digunakan dalam 
pengembangan WBK/WBBM terdiri 
atas Indikator Mutlak dan Indikator 
Operasional. Indikator Mutlak pada 
tingkat K/L/Pemda adalah opini atas 
Laporan Keuangan dari BPK 

sekurang-kurangnya WDP pada saat 
pengajuan calon WBK. Sedangkan 
Indikator Mutlak pada tingkat Unit/
Satuan Kerja adalah sebagai berikut: 
1. Nilai minimum indeks integritas 

berdasarkan penilaian KPK; 
2. Nilai minimum indeks kepuasan 

masyarakat berdasarkan 
penilaian Kementerian PAN dan 
RB; 

3. Jumlah maksimum kerugian 
negara yang belum diselesaikan 
(%) berdasarkan penilaian BPK; 

4. Jumlah maksimum temuan in-
efektif (%) berdasarkan penilaian 
APIP; 

5. Jumlah maksimum temuan in-
efisien (%) berdasarkan penilaian 
APIP; 

6. Persentase maksimum jumlah 
pegawai yang dijatuhi hukuman 
disiplin atas penyalahangunaan 
pengelolaan keuangan 
berdasarkan keputusan Pejabat 
Pembina Kepegawaian; 

7. Persentase maksimum jumlah 
pengaduan masyarakat yang 
tidak diselesaikan berdasarkan 

hasil pemeriksaan APIP; 
8. Persentase maksimum jumlah 

pegawai yang dijatuhi hukuman 
karena tindak pidana korupsi 
berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

Indikator operasional terdiri atas 
Indikator Utama dan Indikator 
Penunjang. Indikator Utama dengan 
bobot 60% meliputi: a) 
Penandatanganan dokumen pakta 

integritas; b) LHKPN; c) 
akuntabilitas kinerja; d) laporan 
keuangan; e) kode etik; f) whistle 
blower system; g) program 
pengendalian gratifikasi; h) 
kebijakan penanganan conflict of 
interest; i) PIAK; j) post employment 
policy; serta              k) pelaporan 
transaksi keuangan yang tidak wajar 
oleh PPATK. 

Sedangkan Indikator Penunjang, 
dengan bobot 40% meliputi: a) 
Promosi jabatan secara terbuka; b) 
rekruitment secara terbuka; c) 

mekanisme pengaduan masyarakat 
e-Procurement; d) pengukuran 
kinerja individu; serta e) 
keterbukaan informasi publik. 

Untuk dapat ditetapkan sebagai 
WBK, nilai tertimbang kedua aspek 
indikator operasional harus lebih 
besar dari 80 (>80). Selanjutnya Tim 
Penilai Independen mengajukan 
usulan/rekomendasi kepada Menteri 
PAN dan RB untuk menetapkan unit 
kerja yang bersangkutan sebagai 
unit kerja berpredikat WBK. 
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Untuk dapat ditetapkan sebagai WBBM, nilai tertimbang 
kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 90 
(>90). Selanjutnya Tim Penilai Independen mengajukan 
usulan/rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri PAN 
dan RB. 

 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pembinaan dilakukan kepada unit kerja berpredikat WBK 
dengan tujuan mempersempit kesempatan timbulnya KKN, 
antara lain melalui perbaikan sistem dan prosedur, 
perbaikan sarana, pemberian penghargaan, serta pelatihan 
anti korupsi. Sedangkan pengawasan/pemantauan 
dilakukan oleh Pemantau Independen yang ditunjuk oleh 
Kementerian PAN dan RB serta oleh masyarakat. Apabila 
dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/
kejadian yang menggugurkan kriteria/parameter, maka 
predikat WBK atau WBBM pada Unit Kerja tersebut segera 
dicabut/dibatalkan. 
 
Komitmen dan Evaluasi atas Pelaksanaan 
Pembuatan aturan tidak akan mencapai maksud dan 
tujuannya tanpa diiringi penerapan dan penegakan aturan 
tersebut dengan sungguh-sungguh. Telah banyak aturan 
dibuat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara yang bebas korupsi.  Maka untuk meraih 
cita-cita tersebut diperlukan komitmen yang sangat kuat 
dari pimpinan K/L/Pemda dalam melaksanakan amanah 
pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 
Korupsi. Dan untuk mendorong pelaksanaannya secara 
cepat dan tepat, para pemangku kepentingan juga perlu 
dibekali petunjuk teknis lebih lanjut untuk mengevaluasi 
pelaksanaannya.  (Imam Yunarto) 
 
 
Referensi: 
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. 
Inpres Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 
Inpres 17/2012 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menen-
gah Tahun 2012-2014. 

Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. 

http://itjen.kemenkumham.go.id/peraturan-inspektur-
jenderal/pedoman-pedoman/pedoman-wilayah-bebas-
korupsi-2/ 

http://www.pikiran-rakyat.com/node/185033. Dicanangkan, 
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. 

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % 

keringat. Tidak ada yang dapat 

menggantikan kerja keras.  

Keberuntungan adalah sesuatu yang 

terjadi ketika kesempatan bertemu 

dengan kesiapan. – Thomas A. Edison  

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain 

terbuka; namun terkadang kita meli-

hat dan menyesali pintu tertutup 

tersebut terlalu lama hingga kita tidak 

melihat pintu lain yang telah terbuka. 

– Alexander Graham Bell  
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Membangun Integritas  

dengan (pendekatan) Kearifan Lokal 

“Belajarlah kepada seniman... 
Seniman itu paling peka untuk 
merasakan denyut nadinya 
lingkungan sekitar, menurut 
pendapat saya birokratpun 
harus seperti itu”  
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menunjukkan sebagai pelayan 
masyarakat bukan aparat yang 
menakuti masyarakat. Menurut 
kami, pakaian ikut  menentukan 
mentalitas  aparat.  

Rupanya cukup panjang upaya 
Pemerintah Propinsi DIY dalam 
menumbuhkan integritas 
pegawainya menuju pelayanan 
publik yang berkualitas.  

Dari awal, integritas sudah kami 
coba bangun, lewat 
pengembangan government 
culture. Merubah paradigma era 
orde baru menuju era reformasi, 
dengan mengedepankan  
pelayanan yang reformatif bukan 
hal yang mudah. Tidak otomatis 
aparat berubah mindset nya 
dengan kita kirimkan melalui 
pendidikan dan pelatihan formal 
mengenai reinventing government. 

Membangun kesadaran untuk 
bekerja lebih cepat dan inovatif, 
saya mulai dengan membuka 
dialog dengan staf, menyadarkan 
untuk bekerja dengan budaya 
melayani. Kita juga bekerja sama 
dengan psikologi angkatan darat 
sehingga kami mempunyai 
assessment center sendiri. 

Namun demikian dari hasil 
assessment center saya kurang 
puas dari sisi leadership. Akhirnya 
saya punya ide untuk mengikutkan 
Sekda dan Kepala dinas untuk 
mengikuti pelatihan di tempat pak 
Butet (Butet Kartarejasa-red), 
untuk berlatih mengenai kearifan 
lokal. Belajar kepada seniman 
supaya otak kanan dan otak kiri 
seimbang,  bukan hanya untuk bisa 
menari, bukan hanya  untuk bisa 
menggambar. Akan tetapi belajar 
untuk bisa merasakan. 

Seniman itu paling peka untuk 
merasakan denyut nadinya 
lingkungan sekitar, menurut 
pendapat saya birokratpun harus 
seperti itu, mampu peka apa yang 
menjadi problem masyarakat. 
Dengan mampu peka terhadap 
apa yang dirasakan masyarakat , 
akan  mampu memfasilitasi 
pelayanan dan merumuskan 
program yang tepat untuk 
masyarakat.  

Menarik sekali inovasi yang 
dilakukan Pemerintah Propinsi 
dengan mengirimkan aparatnya 
mengikuti pelatihan dengan 
pendekatan kearifan lokal tersebut. 
Lalu hasil yang dirasakan 
bagaimana bapak?  

Yaa ternyata bagi kami sangat 
bermanfaat. Biarpun sebetulnya 
aparat  kami sudah mengerti 
mengenai kearifan lokal  dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai 
masyarakat Jogja. Namun demikian, 
dalam pelayanan 
sebagai birokrat 
selama ini, tidak 
pernah dilakukan, 
dalam arti tidak 
terimplementasikan 
dalam pelayanan 
publik sehari-hari 
kepada masyarakat. 
Nah, setelah 
mengikuti pelatihan 
ini,  kami mencoba 
membuka jalan 
pikiran dan sikap 
aparat dalam 
memandang 
permasalahan 
masyarakat sekitar. 

Upaya untuk merubah 
mindset ini  kita kawal 
secara terus menerus, 
tidak hanya 
pengawasan dari 
atasan langsung, 
namun  dengan 
pengawasan yang 
tersistem.  

Seperti yang kami 
ketahui disetiap 
ekspose KPK maupun 
BPK,  di Propinsi DIY 
jarang terjadi  kasus korupsi, apakah 
upaya-upaya yang 
bapak sebutkan tadi 
merupakan resepnya?  

Upaya yang kami 
lakukan sebagaimana 
kami sebutkan 
sebelumnya, 
merupakan bentuk 
upaya preventif agar 
aparat kami memiliki 
integritas yang tinggi. 
Namun bagi saya, jika 

ada penyimpangan dari aparat 
kami  yang sifatnya pidana ya 
berurusan dengan aparat penegak 
hukum. Namun jika penyimpangan 
administratif ini yang akan terus 
kita bina. Contoh kasus, mengenai 
jabatan pimpro (Pemimpin Proyek/
Pejabat Pembuat Komitmen-
red),sebagai satu jabatan yang 
memiliki risiko tinggi dalam 
penyimpangan administratif. 
Namun demikian hal ini juga 
merupakan kendala yang berasal 
dari sistem yang ada. Dari hasil 

14 

 

Coba anda bayangkan, jika kepala daerah 
nya saja main-main dengan proyek dan 

sebagainya, bisa dipastikan bawahannya 
pun demikian. Namun jika kepala 

daerahnya, betul-betul tidak mau main-
main, otomatis bawahannya akan berpikir 

12 kali untuk bertindak menyimpang.  
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laporan BPK memang kalo dilihat 
grafiknya rata-rata pelanggaran 
yang tertinggi dilakukan oleh orang 
baru yang memang belum 
berpengalaman. Jika diihat per 
individu dalam pelanggaran yang 
ada tahun pertama tinggi, tahun 
kedua agak turun, tahun ketiga 
turun lagi, tahun keempat diganti 
orang baru naik lagi 
pelanggarannya. Kan tidak 
mungkin seperti ini terus menerus,  
sistem pemerintahan otomatis 
tidak akan berjalan baik. Nah ini 

saya mengusulkan, agar  di tahun 
kedua sudah ada personil yang 
magang yang nanti akan 
menggantikan sebagai Pimpro. 
Sehingga pada tahun  keempat 
disaat pergantian Pimpro, orang 
baru ini sudah memiliki 
pengalaman 2 tahun, sehingga 
diharapkan grafik pelanggarannnya 
terus menurun.  

Sepertinya proses regenerasi dan 
rotasi pegawai memang 

merupakan masalah yang cukup 
pelik di banyak Pemerintah Daerah 
ya Pak?  

Betul sekali, dan hal tersebut juga 
terjadi di area perencanaan dan 
pengawasan. Menurut aturan ketika 
seseorang sudah naik pangkat dua 
kali di instansi  Bappeda maupun 
Inspektorat, yang bersangkutan  
harus pindah. Nah ini ada efek 
kurang baiknya juga, karena dengan 
rotasi seperti itu akan 
mengakibatkan tidak akan ada 

orang yang 
mumpuni di area 
perencanaan dan 
pengawasan, karena 
ya itu tadi, sebentar-
sebentar pindah, 
baru saja paham dan 
ahli harus pindah. 
Saya pernah 
mengusulkan 
kepada Mendagri, 
apa tidak bisa yang 
seperti ini diperbaiki 
ketentuannya. 
Karena menurut 
saya tergantung 
Kepala daerahnya 
mau bertanggung-
jawab atau tidak. 
Jika yang 
bersangkutan 
menyalahi aturan,  
ya kepala daerah 
harus mau bertindak 
tegas. Ini yang 
sebetulnya menjadi 
kunci dari ketertiban 
aparat di daerah. 
Tergantung pada 
komitmen 
Pimpinannya.  

Banyak pendapat 
masyarakat yang mengatakan 
bahwa predikat WTP atas laporan 
keuangan terbukti belum mampu 
menunjukkan suatu daerah bersih 
dari korupsi. Bagaimana pandangan 
Bapak mengenai hal tersebut?  

Bagi saya, birokrat pemerintah 
daerah harus sadar betul bahwa 
korupsi itu melanggar hukum, 
berarti mau tidak mau urusannya 
Wirogunan (penjara di Jogja-red)  
begitulah kira-kira. Kesadaran itu 

harus dibangun secara terus-
menerus melalui government 
culture. Jadi menurut saya predikat 
WTP tidak hanya sekedar 
memperoleh predikat secara 
formalitas, namun juga harus 
diiringi dengan membangun 
government culture, guna betul-
betul menumbuhkan integritas dan 
profesionalisme aparat, sehingga 
predikat yang diperoleh seiring dan 
seimbang dengan kondisi sistem 
birokrasi dan manajemen 
kepemerintah yang bagus di  
Pemerintahan daerah tersebut.  

Jadi kuncinya kembali lagi secara 
terus-menerus membangun dan 
mengembangkan government 
culture atau budaya kerja ya pak?  

Benar. Dan bagi saya 
pengembangan government culture 
itu juga harus didukung penuh 
dengan sikap konsisten dan 
komitmen yang tinggi selaku 
kepala daerah. Coba anda 
bayangkan, jika kepala daerah nya 
saja main-main dengan proyek dan 
sebagainya, bisa dipastikan 
bawahannya pun demikian. Namun 
jika kepala daerahnya, betul-betul 
tidak mau main-main, otomatis 
bawahannya akan berpikir 12 kali 
untuk bertindak menyimpang. Dan 
ini pun betul-betul selalu saya 
tegaskan di setiap rapat dan 
pertemuan dengan jajaran 
pimpinan di bawah saya. Bahkan 
ketika ada unit yang menurut saya 
kok ada penyimpangan, saya pun 
tidak segan-segan untuk meminta 
aparat kejaksaan dan penegak 
hukum lain untuk turun memeriksa. 
Karena menurut saya jika hal 
tersebut dibiarkan dan tidak segera 
ditangani akan merusak tatanan 
yang lain.  

 Dengan adanya Pakta 
Integritas, serta banyak daerah 
mencanangkan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi, 
bagaimana menurut Bapak?  

 Bagi saya dan kami semua di 
Pemerintah Propinsi DIY, semua 
sudah tanda-tangan. Kepala SKPD 
dengan saya, kemudian staf 
dengan kepala SKPD. Bagi saya 
sebagai manusia meskipun sudah 

15 PARIS  REVIEW - Agustus 2012  



 

 menanda-tangani komitmen  bisa saja lupa maupun 
melupakan apa yang pernah ditanda tanganinya. Saya lebih 
percaya pada sistem yang perlu dibangun untuk mengurangi 
risiko lupa dan melupakan tersebut. Bagi saya total 100% 
tidak ada korupsi itu, omong kosong, pasti ada satu atau dua 
yang menyimpang. Namun , paling tidak kita bisa 
membangun rambu-rambu dalam sistem, sehingga 
inspektorat pun bisa berjalan. Dan bagi saya, laporan hasil 
pengawasan itu sangat penting, dan selalu saya baca, agar 
saya sendiri tidak sekedar menandatangani untuk 
memperingatkan, namun saya juga paham mana yang 
menjadi titik permasalahan sebenarnya. 

 Jadi menurut logika saya, membangun Zona 
Integritas dan sebagainya, jika hanya dari aspek formalitas 

saja tidak akan terwujud yang namanya pemberantasan 
korupsi. Menurut saya  content yang ada dalam sistem 
kepemerintahan harus sesuai dengan kondisi adminstratif 
dan faktual. Memang,  membangun pemerintah daerah 
dengan sistem manajemen yang baik tidaklah mudah dan 
perlu waktu, namun itu terus kami upayakan. Saya 
sebenarnya cukup bangga dengan aparat saya, meskipun 
tidak saya utarakan, ketika kepala dinas diundang ke luar 
daerah, misalnya rapat dengan lembaga pemberi donor dari  
luar negeri, saya sering menanyakan kepada orang luar 
tersebut, bagaimana pandangan anda mengenai aparat 
saya? Dan informasi yang saya dapatkan cukup bagus, aparat 
kami tidak berani macam-macam dan cukup bagus 
integritasnya. Jadi mata telinga saya itu banyak tidak hanya 

inspektorat, wartawan,  namun juga LSM baik dalam 
maupun luar, karena memang saya upayakan berkomunikasi 
dengan mereka.  

 Kami kagum dengan upaya yang Bapak lakukan 
selama ini untuk membangun integritas dan komitmen 
pegawai menuju good governance di lingkungan Pemerintah 
Propinsi DIY. Selanjutnya apa harapan Bapak dari peran 
BPKP untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah 
Propinsi DIY ?  

 Njih, saya kira kan BPKP ini merupakan partner 
pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem 
manajemennya. Tentunya, seberapa jauh peran itu bisa 
dilakukan, dalam arti BPKP harus bisa lebih aktif 

menawarkan bantuannya, karena belum tentu kepala 
daerah itu mengerti akan kebutuhannya. Kalau menurut 
saya,  BPKP dan pemerintah daerah harus bisa 
bersilaturahmi, apalagi jika bupati/walikotanya pasif, 
tentunya akan tertinggal jauh. Jadi kami mengharapkan 
BPKP untuk lebih proaktif dalam membantu pemerintah 
daerah dalam mewujudkan good governance. (Ratna W.) 
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 “Kita harus wujudkan sungguh-sungguh jadi tidak membuat 
orang itu gelo (kecewa),”  ungkap Drs. Wahyu Widayat, 
M.Si., MM, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta  
menanggapi pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah  
Bebas dari Korupsi (WBK) di Kota Yogyakarta. Tak ada 
kegamangan dalam perang melawan korupsi, justru menjadi 
sebuah tantangan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah 
memenuhi prasyarat dasar yaitu laporan keuangan dengan 
opini WTP 3 tahun berturut-turut dari BPK dan pakta 
integritas yang sudah jauh hari ditandatangani oleh seluruh 
pegawai. Bahkan menurut penuturannya, Kota Yogyakarta 

telah menetapkan 5 SKPD sebagai lahan percobaan awal 
program ZI dan WBK. Kelima SKPD itu adalah Dinas 
Perijinan, RSUD, Kantor Taman Pintar, Kecamatan Danurejan 
dan Kecamatan Kotagede.  Kelima SKPD ini dinilai cukup 
memiliki kesiapan untuk mewujudkan ZI dan WBK. Kesiapan 
itu tercermin dari upaya yang sudah dilakukan diantaranya 
melakukan pembinaan rutin ke seluruh instansi dalam 
bentuk evaluasi, monitoring, pemeriksaan reguler dan 
pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tertentu.  Yang 
tak ketinggalan, SPIP (Penilaian Risiko) telah 
diimplementasikan di seluruh SKPD, hingga ke tingkat 
kecamatan. Langkah lain yang telah ditempuh adalah 
mensosialisaikan program ZI dan WBK kepada SKPD obyek 
percontohan, meliputi indikator mutlak, operasional dan 
penunjang dengan syarat kecukupan minimalnya (saat 
wawancara sebagian besar indikator sudah 
terimplementasikan). 

Tentu saja kita semua berharap agar upaya 
mencapai predikat ZI dan WBK tidak terjebak pada slogan 
atau label belaka, tapi lebih kepada substansi. “Sebenarnya 
kembali kepada integritas masing-masing, kejujuran dan 
kepercayaan.” Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat 

Kota Yogyakarta, yang sebelumnya juga mengomandani 
keuangan daerah. Selain tidak terjebak kepada slogan dan 
predikat, instansi pemerintah harus kembali kepada khittah 
pengendalian sektor publik yang dikenal dengan Sistem 
Pengendalian Intern Pemeirntah (SPIP). SPIP sudah 
dirancang sedemikian rupa dengan menerapkan 
pengendalian secara komprehensif sejak dari lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan 
informasi dan komunikasi (soft and hard control). Meski 
proses integrasi SPIP sudah berlangsung selama 4 tahun 
sejak tahun 2008, namun masa ini sebenarnya belum begitu 

matang untuk 
implementasi 
sebuah sistem 
yang 
komprehensif 
dengan harapan 
terciptanya good 
and clean 
governance. 
Artinya, pondasi 
yang disiapkan 
sebagai bagian 
penerapan SPIP 
masih harus terus 
dibangun.  
Agaknya pijakan 
yang kuat kepada 
penerapan SPIP 
ini juga sudah 
dapat dirasakan 
pada 
Pemerintahan 
Kota Yogyakarta. 
“Persoalan 
integritas adalah 
masalah yang 
mestinya dapat 

diselesaikan dengan 
SPIP  yang didalamnya 

terdapat lingkunan pengendalian.  Capaian ZI merupakan 
bagian dari capaian SPIP.” pungkas kepala inspektorat ini. 
Optimismenya begitu besar bahwa mencapai ZI dan WBK 
adalah sesuatu yang sangat mungkin, karena toh saat ini pun 
seluruh jajaran SKPD di Kota Yogyakarta telah melaksanakan 
proses implementasi SPIP sampai tingkat kecamatan.  Boleh 
dibilang tak ada pegawai yang tak kenal dengan SPIP. 
Menjadi harapan bersama bahwa SPIP yang telah 
diluncurkan sebagai sistem yang dinilai mampu menciptakan 
good and clean government, governance mampu 
menghantarkan instansi pemerintah menuju Zona Integritas 
(ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Hendaknya 
keempat predikat tersebut tidak saling mensubstitusi, 
namun justru dapat saling mendukung dan melengkapi guna 
menunjukkan lebih jelas akan tujuan akhir yang hendak 
diraih. Semoga optimisme sebagaimana terlihat pada 
pemerintahan Kota Yogyakarta juga hadir pada 
pemerintahan daerah lainnya. 
 Harapan itu masih ada….!! (Agus Setiyawan) 
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umum. Yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi 
pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk 
barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat          
(SAP No. 05). Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan   
(SAP no. 08). Perhatikan poin-poin dari masing-masing definisi diatas sebagai berikut: 

Perbedaan Aset tetap dengan barang inventaris. 
 Menurut Permendagri 17 tahun 2007, barang 
milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya 
yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/
sumbangan atau yang sejenis; sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan 
undang-undang; atau berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Barang milik daerah tersebut dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu barang inventaris dan barang 
pakai habis. Barang inventaris adalah seluruh barang 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang 
penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat 
serta didaftar dalam Buku Inventaris. Permendagri 17 
tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan 
mengklasifikasikan Aset Tetap dan Barang Inventaris 
sebagai berikut : 
1. Tanah; 
2. Peralatan dan Mesin; 
3. Gedung dan Bangunan; 
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
5. Aset Tetap Lainnya; dan 
6. Konstruksi dalam Pengerjaan. 
 Berdasarkan pengertian aset tetap yang 
dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 
adalah sama dengan barang inventaris yang 
dimaksud dalam Permendagri 17 tahun 2007. Tetapi, 
nilai aset tetap yang disajikan pada neraca belum 
tentu selalu sama dengan nilai yang ada di 
rekapitulasi buku inventaris. Tidak semua barang 
inventaris disajikan sebagai aset tetap pada neraca. 

Aset Tetap Persediaan KDP 

Aset berwujud Aset lancar berwujud Aset tetap berwujud 

Mempunyai manfaat lebih dari 
12 bulan 

Barang habis pakai dan bisa disimpan kurang 
atau lebih dari 12 bulan (berupa barang atau 
perlengkapan) 

Belum mempunyai masa manfaat, dan 
direncanakan akan mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 bulan. 

Digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan 

Untuk mendukung kegiatan operasional 
pemerintahan 

Direncanakan akan digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan 

Dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum 

Untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat 

Masih dalam proses pengerjaan 
pembangunan/ proses pembuatan. 

Diperlukan beberapa penyesuaian untuk menyajikan 
barang inventaris dalam neraca. Penyesuaian 
dilakukan jika ada barang inventaris yang harus 
direklasifikasi menjadi aset lainnya atau barang-
barang inventaris yang tidak memenuhi nilai 
minimum satuan kapitalisasi (ekstrakomptabel) atau 
barang inventaris yang dibeli dengan tujuan untuk 
diserahkan, namun belum ada dokumen serah terima 
dan SK Penghapusan. 
 
Pengakuan Aset Tetap 
 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi 
masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat 
diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan 
andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan 
hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan 
dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah 
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah 
dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila 
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti 
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu 
proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan 
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di 
instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus 
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan 
atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas 
sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 
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Pengukuran Aset Tetap 
 Aset tetap pada awalnya harus dukur 
berdasarkan biaya perolehannya. Pengukuran aset 
tetap dapat dipertimbangkan andal bila terdapat 
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset 
tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam 
keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun 
sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas 
biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal 
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, 
tenaga kerja dan biaya ain yang digunakan dalam 
proses konstruksi. Biaya  perolehan aset tetap yang 
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya 
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya 
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 
 
Penilaian Aset Tetap 
 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan 
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset 
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 
Artinya, apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa 
nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar 
pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan 
adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang 
masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain 
yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Nilai wajar 
adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban 
antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk 
melakukan transaksi wajar. 

 Konsep nilai perolehan meliputi harga beli aset 
tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan 
sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, 
demikian juga belanja perjalanan dan jasa yang terkait 
dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, 
termasuk didalamnya biaya konsultan perencanaan, 
konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat 
lunak (software) harus ditambahkan pada nilai 
perolehan. Komponen-komponen dalam nilai 
perolehan tersebut harus dianggarkan sebagai belanja 
modal dan bukan sebagai belanja operasional. Pada 
saat penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar 
pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode 
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas 
perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan 
biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan 
tidak ada. Untuk aset tetap yang diperoleh dari 
sumbangan (donasi), maka aset tetap tersebut harus 
dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap 
tersebut diperoleh.  

 

Penyusutan 
 Hampir tidak ada pemerintah daerah yang 
menyajikan angka penyusutan aset tetap pada 
neracanya. Definisi penyusutan dari Buletin Teknis 
Nomor 5 tentang Akuntansi Penyusutan, penyusutan 
adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan 
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 
Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama 
semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan 
operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai 
aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan 
utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk 
sumber daya bagi pembayaran hutang atau 
penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan 
dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk 
mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu 
penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan 
penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan 
pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. 

 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas 
nilai  suatu aset tetap yang dapat disusutkan 
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 
bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing 
periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset 
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam 
laporan operasional. Metode penyusutan yang 
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat 
ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) 
yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset 
tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 
periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari 
estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang 
dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. 
Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara 
lain: (a) Metode garis lurus (straight line method); atau 
(b) Metode saldo menurun ganda (double declining 
balance method)  (c) Metode unit produksi (unit of 
production method). Seluruh aset tetap disusutkan 
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut 
kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. 

 
Kapitalisasi 
 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset 
tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau 
yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 
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 Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut 

dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan 

(impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi 

seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-

bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-

bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset 

yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang 

serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, 

peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat 

aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau 

kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan 

bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai 

yang sama. 

 

Revaluasi (Penilaian Kembali) 
 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada 
umumnya tidak diperkenankan karena Standar 
Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset 
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku 
secara nasional.  Dalam hal ini laporan keuangan harus 
menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep 
biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta 
pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi 
dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun 
ekuitas. 
 
Penyajian Aset Tetap 
 Aset tetap disajikan dalam neraca sebelah kanan 
sebagai aktiva dibawah aset lancar. Aset tetap 
disajikan berurutan sesuai dengan klasifikasi masa 
manfaat aset dimulai dengan yang paling lama, misal: 

Tanah; 
Peralatan dan Mesin; 
Gedung dan Bangunan; 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
Aset tetap lainnya; 
Konstruksi dalam pengerjaan. 
 

Pengungkapan 
 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk 
masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:  
(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan 
nilai tercatat (carrying amount);  
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 

periode yang menunjukkan penambahan; 
pelepasan; akumulasi penyusutan dan perubahan 
nilai, jika ada; mutasi aset tetap lainnya. 

(c) Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; 
metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat 
atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat 
bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 
akhir periode. 

 
 

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) 
Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) 
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 
dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos 
aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen 
untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada 
jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus 
diungkapkan: (a) Dasar peraturan untuk menilai 
kembali aset tetap; (b) Tanggal efektif penilaian 
kembali; (c) Jika ada, nama penilai independen; (d) 
Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk 
menentukan biaya pengganti; (e) Nilai tercatat setiap 
jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara 
rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset 
dimaksud.  
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  Jadi dapat dibayangkan bila 
suatu organisasi tidak mempunyai/
membangun budaya kerja. Organisasi 
itu akan berjalan tanpa jati diri dan tidak 
mempunyai nilai terhadap peng-
gunanya (stakeholder) alias ke-
beradaannya menjadi tidak penting.   

 Belajar dari sektor privat, mem-
bangun jati diri bisa diawali dengan 
membangun brand. Sebuah merek 
(brand) adalah sebuah persepsi yang 
dibangun oleh 
perusahaan un-
tuk sebuah posi-
tioning tertentu. 
Brand akan 
menggambar-
kan bagaimana 
produk jasa/
barang mem-
punyai karakter 
dan dipercaya 
oleh pengguna 
atau konsumen-
nya. Brand 
tersebut diban-
gun berdasar-
kan nilai-nilai 
yang dianut. 
Untuk mencip-
takan sebuah 
image terhadap 
brand dibu-
tuhkan komit-
men dari selu-
ruh karyawan 
perusahaan dan 
diperlukan kon-
sistensi agar 
image semakin 
terlihat sesuai 
dengan posi-
tioning yang ditentukan.  

 Contoh kasus adalah harian Kom-
pas. Kompas mempunyai janji atau ser-
ing juga disebut positioning yaitu “the 
Indonesia’s most admired daily newspa-
per”. Positioning tersebut adalah terje-
mahan visi dari Kompas yang ingin dica-
pai dan ingin dipersepsikan kepada para 
pelanggannya. Kompas membangun 
visinya dengan berbagai macam difer-
ensiasi, yaitu keakuratan berita, ke-
mampuan Litbang, netralitas berita, 
dan profesionalisme wartawan. Difer-
ensiasi tersebut sejatinya merupakan 
nilai-nilai perusahaan dan menjadi pem-
beda dibandingkan surat kabar lain. 
Pembeda tersebut sangat dijaga dan 
dibangun terhadap seluruh wartawan 
dan karyawannya. Dibangun dengan 

sangat serius dan dijaga konsistensinya. 
Tidak ada lagi yang menyangsikan ke-
benaran berita di Kompas, tidak ada 
lagi yang meragukan netralitas berita 
Kompas, tidak ada lagi yang iseng-iseng 
memberikan ‘amplop’ kepada warta-
wan Kompas kecuali memang ingin 
malu karena ditolak. Alhasil Kompas 
mampu memberikan image sebagai 
surat kabar harian yang terpercaya dan 
akurat yang pantas dibaca oleh 

masyarakat Indonesia. Dan sampai 
sekarang Kompas masih menjadi surat 
kabar nasional nomor satu di Indonesia.  

 Menurut sang guru marketing 
Indonesia, Hermawan Kertajaya, ada 
beberapa tingkatan pemahaman peng-
guna terhadap brand, yaitu brand 
awareness, brand association, dan brand 
loyalty. Pada tingkatan brand aware-
ness, masyarakat pengguna sebatas 
hanya mengetahui adanya brand, atau 
bisa dibilang baru kenal tapi belum 
mengenal. Sedangkan pada tataran 
brand association, pengguna mulai 
mampu mengasosiasikan brand terse-
but pada persepsi tertentu, disinilah 
pengguna mengenal brand dan menge-
tahui karakter dari brand tersebut. Pada 
level loyalty, pengguna bukan hanya 

mengenal namun juga setia untuk 
menggunakan brand tersebut. Ada satu 
lagi tingkatan yatu brand advocacy, 
pada tingkatan ini pengguna tidak 
hanya loyal namun juga mengajak 
masyarakat lain untuk menggunakan 
produk yang ia gunakan dan dia 
cenderung mati-matian untuk membela 
produk tersebut seperti layaknya seo-
rang advokat.  

 Sekali lagi, brand image dibangun 
dengan sengaja 
dan bukan kebetu-
lan, dibangun den-
gan susah payah 
penuh kesunggu-
han bukan hanya 
sebatas men-
jalankan perusa-
haan tanpa jati diri 
yang jelas. 

 Ada be-
berapa pelajaran 
yang bisa dipetik 
dari analogi terse-
but. Dalam mem-
bangun sebuah 
budaya kerja di 
instansi pemerin-
tah diperlukan 
suatu karakter, 
komitmen dan 
konsistensi agar 
budaya tersebut 
dapat mengakar 
dan dipersepsikan 
positif oleh selu-
ruh stakeholder. 
Karakter adalah 
nilai-nilai yang 
dianut dan 
disepakati, komit-

men adalah kesungguhan hati seluruh 
anggota instansi untuk menjalankan 
organisasi sesuai nilai, sedangkan kon-
sistensi adalah proses penguatan se-
cara terus menerus tanpa berbelok 
arah.  

 Contoh kasus di instansi pemer-
intah yang bagus adalah Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). Dari nama-
nya saja sudah ketahuan pekerjaannya, 
yaitu memberantas korupsi. Namun 
bagaimana dengan karakternya? Bagai-
mana cara lembaga itu membangun 
dan bisa komit serta konsisten menjaga 
karakter tersebut? Sampai saat ini KPK 
mempunyai image sebagai lembaga 
negara yang konsisten dan tanpa pan-
dang bulu mengangkat kasus korupsi 
terutama dengan nilai yang tinggi dan 
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 signifikan. Para karyawannya pun terke-
nal dengan integritas tinggi dan tidak 
bisa ‘dibeli’. Image itu tidak secara ke-
betulan melekat pada organisasi KPK. 
Image itu dibangun dengan perenca-
naan yang matang, sistem yang terken-
dali dan konsisten dijalankan. Or-
ganisasi ini mempunyai budaya kerja 
yang sangat kuat  
bahkan bisa dirasakan 
oleh masyarakat, ter-
bukti banyak masyara-
kat yang membela 
mati-matian jika ada 
yang hendak 
‘mematikan’ KPK, 
bahkan masyarakat 
bersedia dan suka rela 
mengumpulkan sum-
bangan untuk mem-
bangun gedung KPK. 
Bisa dibayangkan jika 
seluruh karyawan KPK 
hanya bekerja sesuai 
tugas yang ditetapkan 
tanpa suatu karakter 
yang dibangun dan 
dikembangkan den-
gan jelas, bisa jadi 
KPK hanya akan men-
jadi sebuah lembaga 
negara yang hanya 
‘sangar’ namanya 
saja, bisa jadi banyak 
masyarakat yang ti-
dak percaya dan 
malah ikut mendu-
kung untuk 
‘mematikan’ KPK.  

 Sekali lagi budaya kerja di KPK 
atau image KPK bukan suatu kebetulan, 
tapi dibangun dengan sangat serius dan 
dijaga konsistensinya.  

 Lalu pertanyaan berikutnya 
adalah, bagaimana caranya mamban-
gun budaya kerja? Bagaimana menetap-
kan karakter, menumbuhkan komitmen 
untuk berperilaku sesuai karakter pada 
seluruh karyawan, dan menjalankannya 
dengan konsisten?  

 Sekedar ‘bocoran’, menurut be-
berapa ahli perilaku individu, faktor 
penentu perilaku individu adalah sikap, 
kemampuan dan motivasi. Sikap adalah 
bagaimana seseorang bersikap terha-
dap kepuasan bekerja, keterlibatan 
dalam pekerjaan. Kemampuan ber-
hubungan dengan kemampuan intelek-
tual dan kemampuan fisik. Sedangkan 
motivasi erat kaitannya dengan keingi-
nan dan kebutuhan seseorang untuk 

menjalankan pekerjaannya.  

 Pakar manajemen perubahan, 
Rhenald Kasali, mengatakan bahwa 
untuk membangun budaya organisasi 
diperlukan simbol, pupuk dan bukti 
nyata. Simbol dapat berupa aneka 
macam materi, mulai dari logo, sem-

boyan, tata letak kantor dan lain seba-
gainya yang mewakili karakter or-
ganisasi. Sedangkan yang dimaksud 
pupuk adalah berbagai macam kegiatan 
yang mampu menginternalisasikan 
karakter organisasi kepada seluruh ang-
gota organisasi. Bukti nyata sangat ter-
kait dengan komitmen pimpinan untuk 
dapat dijadikan contoh (role model) 
bagi karyawan dibawahnya. Masih 
menurut Rhenald Kasali, dalam mem-
bangun perubahan termasuk budaya 
kerja dibutuhkan personil yang rela 
menjadi change agent yang diharapkan 
mampu bekerja membawa perubahan 
kepada seluruh anggota organisasi.  

 Budaya kerja tidak sekedar men-
gurusi kebaikan akhlak dan tingkah laku 
para individu dalam organisasi. Kebai-
kan akhlak dan tingkah laku sudah men-
jadi keharusan dalam hidup ber-
masyarakat. Budaya kerja juga tidak 

dibangun dengan hanya mempunyai 
aturan kode etik atau menandatangani 
pakta integritas. Tidak selesai sampai 
disitu. Aturan perilaku dan kode etik 
hanya sebagian alat yang mendukung 
untuk tumbuhnya sikap individu dalam 
keterlibatannya bekerja di organisasi. 
Jika agama atau kepercayaan menjadi 

way of life, maka 
budaya kerja adalah 
way of work.  

 Nah sampai 
disini, terjawab su-
dah berbagai 
macam pernyataan 
(bukan pertanyaan) 
yang menjadi kali-
mat pembuka tuli-
san ini, bahwa ber-
bagai macam 
kegiatan yang dila-
kukan dalam 
pengembangan bu-
daya kerja hanyalah 
sebagian kecil dari 
usaha untuk 
menumbuhkan ko-
mitmen seluruh 
karyawan agar me-
mahami dan 
menghayati karak-
ter organisasi dan 
nantinya dijalankan 
secara konsisten 
agar tumbuh men-
jadi suatu image 
yang positif dan 
kuat. Diperlukan 
waktu, energi dan 

biaya ekstra untuk membangun budaya 
kerja yang kuat.  

 Bagaimana dengan instansi 
anda? Bagaimana dengan instansi kita? 
Sudahkah mempunyai karakter atau 
positioning yang jelas? Sudahkah mem-
berikan value kepada publik? Sudahkah 
mempunyai image positif dimata 
masyarakat?  

 Sekali lagi budaya kerja tidak 
akan ada dengan sendirinya, budaya 
kerja ada karena dibangun dengan sun-
guh-sungguh. Membangun budaya 
kerja bagaikan membangun sebuah 
brand image.  

 Bagaimana menetapkan karakter 
yang tepat, mengkomunikasikan sim-
bol, memupuk perilaku seperti mem-
bangun sebuah brand, akan kami kupas 
lebih dalam pada kesempatan berikut-
nya. (RZL) 
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Setiap bulan Juni-Juli di negeri 
ini merupakan awal tahun 
ajaran baru. Orang tua yang 
mempunyai anak usia sekolah 
pasti disibukkan dengan urusan 
tahun ajaran baru, yaitu men-
cari sekolah. Berita-berita yang 
cukup hangat di media yang 
menyertai tahun ajaran baru 
biasanya berkisar pada peneri-
maan peserta didik baru 
(PPDB). Sejak beberapa tahun 
lalu untuk tingkat pendidikan 
dasar pemerintah telah meng-
gulirkan program sekolah 
gratis, artinya tidak boleh ada 
lagi pungutan termasuk dalam 
PPDB. Namun berita adanya 

pungutan kadang masih menghiasai media. Bagaimana gambaran pembiayaan pendidikan dasar, mengapa seha-
rusnya gratis ternyata masih ada yang memungut, berikut ulasannya. 

Biaya Pendidikan Dasar 

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pe-
merintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut 
biaya. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib mem-
berikan layanan pendidikan gratis bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar 
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pem-
biayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi terdiri dari biaya 
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi 
meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau perala-
tan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pe-
meliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan 
biaya personal meliputi biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran 
secara teratur dan berkelanjutan seperti pakaian seragam dan transportasi siswa. Biaya personal ini merupakan 
salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Layanan pendidikan ditang-

39 

Menyoal Pembiayaan Pendidikan  

pada Pendidikan Dasar 

M. MUHSIN 

PFA Bid.ang APD 

RUBRIK KEBIJAKAN PUBLIK 

PARIS  REVIEW - Agustus 2012  



 

 

gung bersama oleh pemerintah dan masyarakat ter-
masuk orang tua/peserta didik. Pemerintah bertang-
gung jawab terhadap biaya investasi dan operasi, se-
dangkan peserta didik bertanggungjawab terhadap 
biaya personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tingkat Satuan Pendidikan (lazimnya di 
sebut sekolah), biaya investasi disediakan oleh pemer-
intah dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi 
ruangan belajar serta alat atau media pembelajaran. 
Beberapa tahun belakangan pemerintah menganggar-
kan biaya investasi melalui block grant (transfer lang-
sung dana ke rekening sekolah), maupun melalui 
mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pen-
didikan melalui mekanisme APBD. Sedangkan untuk 
biaya operasi, sejak tahun 2005 pemerintah meluncur-
kan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 
ditujukan untuk membebaskan biaya operasional bagi 
siswa pada tingkat pendidikan dasar, yang sering dise-
but sebagai program sekolah gratis. 

Standar Nasional Pendidikan 

Sesuai Undang-undang Sisdiknas, pemerintah 
telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan me-
lalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten-
tang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
terdiri dari delapan standar, yaitu standar kompetensi 
lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 
prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian 
pendidikan, dan standar pembiayaan.  

 Sebagai konsekuensi adanya SNP, kewaji-
ban pemerintah menyelenggarakan wajib belajar mini-
mal pada tingkat pendidikan dasar tanpa memungut 
biaya sesuai amanat undang-undang juga harus sesuai 
dengan kriteria SNP, yaitu bebas biaya namun standar 
mutu tetap terjamin. Hal ini dapat diartikan bahwa 

seluruh kegiatan belajar mengajar termasuk kebutu-
han sarana prasarana di sekolah sampai terpenuhinya 
SNP merupakan tanggung jawab pemerintah.. Pemer-
intah harus menyediakan biaya investasi dan biaya op-
erasi sekolah minimal sampai terpenuhinya SNP. 

Saat ini berdasarkan beberapa kriteria, salah 
satu yang utama adalah SNP, terdapat beberapa ting-
kat akreditasi sekolah. Ada sekolah yang yang disebut 
Sekolah Standar Nasional (SSN), ada pula yang terma-
suk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). 
Sekolah yang telah memenuhi delapan SNP disebut 
SSN. Sekolah yang belum seluruhnya memenuhi dela-
pan SNP masuk kategori Non SSN. Untuk RSBI, selain 
harus memenuhi delapan SNP, harus memenuhi stan-
dar dari pendidikan internasional. 

Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Kalau dilihat dari sistem pengelolaan keuan-
gan, institusi sekolah termasuk hal yang unik. Sekolah 
seolah merupakan miniatur dari pemerintah atau pe-
merintah daerah. Kalau pemerintah setiap tahun harus 
membuat RAPBD/APBD, sekolah pun tiap tahun harus 
membuat RAPBS/APBS. Jika pemerintah daerah dalam 
menetapkan APBD harus dengan persetujuan DPRD, 
sekolahpun demikian, RAPBS harus mendapatkan per-
setujuan dari komite sekolah. Dalam RAPBS terdapat 
juga unsur pendapatan, yang berasal dari APBN, 
APBD, hibah maupun dari iuran (khusus untuk sekolah 
swasta dan RSBI). 

Dalam era otonomi sekolah saat ini melalui 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah diberi 
keleluasaan yang luas untuk mengelola dana yang di-
miliki. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya mekan-
isme swakelola dalam pengelolaan keuangan sekolah. 
Hal yang cukup unik dan perlu mendapat perhatian 
adalah kekuasaan kepala sekolah yang sangat besar 
dalam mekanisme pengelolaan keuangan sekolah. 
Dalam institusi sekolah, kepala sekolah kalau dilihat 
dari fungsi riil pengelolaan keuangan, dapat berperan 
sebagai pengguna/penguasa anggaran, pejabat pem-
buat komitmen, penerbit dan penguji Surat Perintah 
Membayar (SPM), serta sekaligus penerbit dan pen-
cair Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kalau 
dianalogikan dengan sistem pengelolaan keuangan di 
satuan kerja pemerintah. Kontrol administratif untuk 
pengelolaan keuangan sekolah hanyalah pada saat 
pembahasan dan persetujuan RAPBS oleh komite se-
kolah dan dinas pendidikan.  

Permasalahan 

Dari hasil diskusi dengan dinas pendidikan dan 
pengelola sekolah pada beberapa kabupaten di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Ten-
gah, terungkap beberapa permasalahan terkait pem-
biayaan pendidikan dasar, yaitu: 
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1.  Untuk sekolah SSN dan Non SSN yang tidak boleh 
memungut apapun biaya dari peserta didik, dalam 
hal biaya investasi sepenuhnya tergantung dari 
bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Bantuan ini sangat terbatas dan peruntu-
kan biasanya juga sangat selektif, terbatas untuk 
pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar, serta 
alat peraga/media pembelajaran tertentu. Kebutu-
han sekolah atas biaya investasi seringkali tidak 
sejalan dengan paket bantuan yang diperoleh. 

  Mekanisme bantuan juga masih menyisakan per-
masalahan, terutama tentang DAK. Adanya kesim-
pangsiuran aturan mengenai swakelola juga men-
jadi salah satu hal yang membuat pengelola pen-
didikan merasa khawatir dalam melaksanakan 
kegiatan sehingga merasa lebih baik untuk tidak 
melaksanakannya. Sebagai contoh, aturan dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menye-
butkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi 
dilaksanakan oleh sekolah secara swakelola. Na-
mun jika hal ini dilaksanakan maka pelak-
sanaannya tidak sesuai dengan aturan yang dike-
luarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal 
pengelolaan keuangan daerah.    

 Untuk sekolah RSBI yang masih diperbolehkan 
memungut biaya, ketidakjelasan aturan yang men-
gatur skala prioritas menyebabkan iuran yang 
dibebankan kepada siswa menjadi relatif besar. 
Sekolah menganggarkan pengadaan investasi 
berupa bangunan atau peralatan pembelajaran 
dengan biaya besar padahal seharusnya hal itu 
bukan prioritas, karena masih ada SNP yang belum 
terpenuhi. 

2. Untuk biaya operasional sekolah, pemerintah te-
lah menyediakannya melalui BOS dan BOSDA. Se-
lama ini BOS dan BOSDA diberikan sesuai dengan 
jumlah siswa yang ada di sekolah. Mekanisme ini 
memang membuat pembiayaan pendidikan men-
jadi merata, namun pada kenyatannya dapat men-
jadi tidak adil.Untuk sekolah yang jumlah siswanya 
relatif sedikit akan sulit untuk memenuhi kebutu-
han operasionalnya, berbeda dengan sekolah 
yang mempunyai siswa lebih besar. 

  Peruntukan biaya BOS ini sebenarnya untuk me-
menuhi kebutuhan operasional non personalia. 
Kebutuhan operasional personalia seharusnya su-
dah dipenuhi pemerintah melalui gaji dan tunjan-
gan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Na-
mun kenyataan, dana BOS ini digunakan juga un-
tuk membiayai operasional personalia, yaitu untuk 
honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan pegawai Tidak 
Tetap (PTT). Adanya fakta bahwa saat ini di ban-
yak daerah terdapat kekurangan guru SD yang 

berstatus PNS menyebabkan porsi dana BOS yang 
tersedot untuk biaya personalia relatif besar. Na-
mun yang agak aneh untuk tingkat SMP, sebagian 
besar daerah menyatakan terdapat kelebihan 
guru SMP yang berstatus PNS, sedangkan kalau di 
lihat di lapangan terdapat GTT yang dibiayai dari 
dana BOS. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan 
perencanaan dengan kebutuhan. Selain untuk 
biaya personalia, ternyata dana BOS digunakan 
juga untuk biaya investasi seperti pembelian pera-
latan dan media pembelajaran. Penggunaan dana 
BOS yang ‘menyimpang’ ini akan semakin mengu-
rangi porsi pembiayaan untuk kegiatan opera-
sional lainnya dalam rangka pemenuhan kebutu-
han SNP. 

 Pemenuhan skala prioritas kegiatan yang harus 
dilaksanakan juga menimbulkan permasalahan. 
Kadang dijumpai terdapat kegiatan yang memer-
lukan biaya besar namun sebenarnya bukan pri-
oritas utama dilaksanakan hanya demi prestise 
sekolah. Hal lain yang cukup menarik adalah 
adanya honor-honor untuk kepala sekolah dan 
guru yang dibebankan dalam biaya operasional 
sekolah. Honor-honor ini masuk dalam biaya non 
personalia karena tergabung dalam pelaksanaan 
kegiatan sekolah. Adanya honor-honor ini cukup 
menggelitik. Bukankah kepala sekolah dan guru 
terutama yang PNS sudah mendapatkan gaji, tun-
jangan fungsional, serta tunjangan profesi. Honor 

atau tambahan penghasilan lain bisa dikatakan 
masuk akal dan wajar jika di luar tugas pokok dan 
fungsi. Adanya honor-honor tersebut akan mengu-
rangi porsi biaya operasional sekolah yang lebih 
memerlukan prioritas. 

3. Bentuk Manajemen Berbasis Sekolah pada saat ini 
memberikan kekuasaan yang besar kepada kepala 
sekolah untuk mengelola keuangan sekolah. 
Adanya bantuan dana pendidikan yang berasal dari 
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pemerintah pusat dan daerah berupa BOS/BOSDA, 
block grant dan DAK yang mengarah kepada 
pengelolaan secara swakelola meningkatkan jum-
lah anggaran yang harus dikelola sekolah. Khusus 
untuk RSBI anggaran yang dikelola sekolah akan 
lebih besar lagi karena masih adanya pungutan 
kepada siswa. Hal ini menjadikan tanggung jawab 
kepala sekolah makin besar. Dalam aturan yang 
ada, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah. Artinya tugas 
administratif pengelolaan dana merupakan tugas 
tambahan. Padahal dalam hal pengelolaan keuan-
gan memerlukan pengetahuan dan kompetensi 
yang memadai. 

 Kontrol pengelolaan keuangan sekolah yang 
hanya pada saat pengesahan APBS mempunyai po-
tensi penggunaan keuangan sekolah yang tidak efisien 
atau bahkan penyelewengan. Potensi ini kadang diper-
besar adanya ketidakjelasan aturan yang ada. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, banyaknya honor 
kegiatan di sekolah yang masih berhubungan dengan 
tugas pokok dan fungsi guru dibebankan pada angga-
ran sekolah. Makin banyak jenis kegiatan yang dibe-
bani honor dan besaran satuannya akan meningkatkan 
biaya operasional sekolah. Untuk sekolah yang masih 
memungut iuran, biaya ini akan dibebankan kepada 
siswa. Perlu menjadi perhatian adalah beberapa kasus 
penggunaan keuangan sekolah khususnya untuk 
honorarium kegiatan telah memasuki ranah tuntutan 
hukum. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu 
adanya pedoman atau aturan yang jelas dan pasti 
mengenai penggunaan biaya investasi dan mekanis-
menya. Dengan adanya aturan yang jelas pihak seko-
lah atau pengelola pendidikan tidak akan merasa kha-
watir untuk mengeksekusi anggaran yang ada. Adanya 
fleksibilitas penggunaan dana sesuai prioritas kebutu-
han biaya investasi sekolah juga sangat diperlukan 
karena kebutuhan sekolah tidak sama.  

Pedoman penggunaan biaya operasional yang 
jelas serta adanya skala prioritas pemenuhan SNP juga 
lebih mengarahkan penggunaan biaya pendidikan 
agar efektif dan efisien. Batasan yang jelas mengenai 
honor-honor kegiatan di sekolah dan besarannya san-
gat mendesak untuk dikeluarkan. Jika hal ini tidak di-
laksanakan, berapapun besarnya biaya operasional 
yang diberikan oleh pemerintah akan dirasa selalu 
kurang dan tidak mencukupi. 

Adanya kebijakan dan pedoman yang jelas 
tersebut perlu dibarengi dengan sosialisasi yang me-
madai sampai pada tingkat pelaksana kegiatan di se-
kolah, baik dalam bentuk diklat maupun workshop. 
Pengelola sekolah yang sebagian besar berlatar be-

lakang guru dan merangkap sebagai guru memerlukan 
peningkatan kompetensi dalam pengelolaan adminis-
trasi dan keuangan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
perlu memfasilitasi hal ini karena salah satu titik point 
dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah 
adalah adanya persetujuan RAPBS dari Dinas Pendidi-
kan. Tugas evaluasi dan monitoring dari Dinas Pendidi-
kan akan lebih mudah jika didukung kompetensi yang 
memadai dari pihak sekolah. 

Kebijakan pemerintah mengenai guru teru-
tama PNS memerlukan perbaikan, yaitu memperhi-
tungkan kebutuhan dan pemerataan. Kelebihan guru 
PNS pada suatu sekolah sedangkan di sekolah lain ter-
jadi kekurangan guru PNS dapat menimbulkan keti-
dakefisienan pembiayaan. Pada skala yang lebih besar 
terjadi kesenjangan antar daerah mengenai pemer-
ataan jumlah guru PNS. Adanya wacana sentralisasi 
administratif guru dapat menjadi alternatif solusi. Ke-
bijakan ini harus dibarengi juga dengan kebijakan pem-
biayaan personalia. Pemerintah harus memastikan 
menyediakan dana personalia bagi guru di luar dari 
biaya operasional sekolah (BOS), termasuk untuk GTT, 
seperti pembiayaan untuk gaji dan tunjangan guru 
PNS. 

Mengingat besarnya ‘kekuasaan’ kepala seko-
lah dalam pengelolaan keuangan sekolah dan semakin 
meningkatnya jumlah dana yang dikelola langsung 
oleh sekolah memerlukan kompetensi yang handal 
oleh pengelola sekolah disertai dengan pengendalian 
intern yang memadai. Jangan sampai pengelolaan 
dana sekolah tersebut dimasuki kepentingan pribadi 
untuk meningkatkan penghasilan yang tidak taat 
aturan yang pada akhirnya memperbesar biaya pen-
didikan yang harus ditanggung pemerintah ataupun 
peserta didik. Hal ini memerlukan kesadaran moral 
yang tinggi pada guru-guru pengelola sekolah. 
Mengingat makin besarnya tugas kepala sekolah, 
perlu dipikirkan juga status kepala sekolah sebagai 
“guru yang mendapat tugas tambahan”. Faktanya 
kepala sekolah saat ini sudah difungsikan sebagai peja-
bat yang mengelola administrasi dan keuangan seko-
lah seperti pejabat struktural, namun tidak dibarengi 
dengan status jabatan dan tunjangan yang jelas, 
karena kepala sekolah merupakan guru. Dengan 
adanya status yang jelas maka tugas dan tanggung-
jawabnya juga jelas. 

Memang seharusnya sekolah sebagai salah 
satu institusi pendidikan merupakan salah satu ben-
teng awal dan akhir dari anti korupsi, dan di mulai dari 
sekolah pula seharusnya tekad anti korupsi. Jangan 
sampai saat di sekolah sudah dimulai perbuatan 
korup. Ingat pepatah: guru kencing berdiri, murid 
kencing berlari.  (Muhsin) 
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Pada edisi ini, 
tim redaksi Paris 
R e v i e w 
m e n a m p i l k a n 
profil seseorang 
yang selama ini 
berperan aktif 
dalam dapur 
Paris Review 
maupun dalam 

mendorong serta mendukung kiprah Perwakilan BPKP DIY. 
Ayi Riyanto,Ak, M.Sc  itulah nama dan gelar 

lengkapnya, Kandidat Doktor yang  lebih akrab dipanggil mas 
Ayi  ataupun Pak Ayi. 

Kesan ketika bertemu mas Ayi adalah orang muda 
yang berwibawa. Sebagai salah satu auditor andalan di 
Perwakilan BPKP DIY, kiprahnya telah diakui para stakeholder 
dalam pengembangan SPIP, Manajemen Sektor Publik, 
BLUD, SAKIP  maupun SAKD. 

Bertugas di Perwakilan BPKP DIY semenjak tahun 
2003, ketika  mas Ayi mendapatkan kesempatan tugas belajar 
di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. Ayi Riyanto, Lahir di Cirebon dan besar di 
Bandung. Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 STAN tahun 
1992, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertugas  di 
Papua dari tahun 1992 hingga tahun 1995, kemudian 
menempuh pendidikan DIV di Jakarta (1995-1998), 
Selanjutnya ditempatkan di  Pontianak, Kalimantan Barat dari 
tahun 1998 hingga 2003. Itulah perjalanan hidup Ayi Riyanto, 
pria yang  mempunyai hobi dengan apapun yang berbau  
sepak bola, baik sebagai pemain bola maupun sebagai 
penonton pertandingan sepak bola. 

Mas Ayi dikenal sebagai sosok yang ramah dengan 
siapapun serta rekan yang baik untuk berdiskusi. Hampir 
setiap kesempatan kantor Perwakilan BPKP DIY  
mengadakan kegiatan sharing knowledge, mas Ayi selalu siap 
menjadi narasumber. Bapak satu putri dan dua putra ini, yang 
tak lama lagi akan akan menjalani ujian terbuka doktoralnya,  
merupakan sosok yang tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu. 
Kegemarannya dan ketekunannya membaca bermacam 
literatur,  menjadikan mas Ayi sumber referensi bagi rekan-
rekan sesama auditor. Mas Ayi pun tampak selalu semangat 
dan antusias ketika ada rekan yang bertanya maupun 
mengajak berdiskusi mengenai permasalahan penugasan 
sehari-hari. 

Ketika tim Paris Review menanyakan kiatnya sehingga 
bisa mencapai gelar doktor serta diakui kompetensinya 
dalam pengembangan manajemen sektor publik, mas Ayi 

mengatakan bahwa “saya tidak merasa 
menjadi sumber referensi bagi teman-teman, hanya saja 
saya selalu merasa tertantang apabila ada pengetahuan atau 
konsep-konsep baru terutama mengenai seputar 
manajemen sektor publik, sehingga saya selalu berusaha 
mencari berbagai referensi”.  Mas Ayi selalu berusaha 
mengumpulkan dan mencari referensi dari internet dan 
buku.  Dan menurutnya, mas Ayi  bukanlah tipe orang yang 
membaca buku secara detail, namun berusaha  memahami 
konsep dari kerangka umum terlebih dahulu, kemudian 
disintesakan  dengan konsep-konsep lain yang 
berhubungan,setelah itu baru disimpulkan untuk memahami 
lebih jauh. Dan menurut mas Ayi  penajaman dari konsep 
yang dipelajarinya  didapatkan dari implementasi ketika 
melakukan asistensi kepada pemerintah daerah maupun  
instansi pemerintah pusat. 

Mengenai kendala perbaikan manajemen pemerintah 
yang dilakukan selama ini, menurut mas Ayi justru ada di 
kompetensi SDM yang tidak merata.  Sebagai solusinya, 
menurut mas Ayi setiap instansi pemerintah wajin untuk 
mengelola kompetensi SDM nya dengan baik. Memberi 
kesempatan kepada SDM untuk terus meng-upgrade diri, 
selayaknya masuk dalam perencanaan instansi. Mas Ayi 
mencontohkan seorang auditor, disamping dilakukannya 
kegiatan sharing knowledge secara rutin, semestinya hari 
penugasan auditor tidak hanya sekedar untuk melakukan 
penugasan inti,  tapi kesempatan untuk belajar dan 
meningkatkan kompetensi masuk dalam hari penugasan dan 
wajib dilakukan. Dengan demikian, kemampuan masing-
masing personil bisa lebih merata. 

Mas Ayi yang setelah menyelesaikan pendidikan S3 

nya ini, akan segera beralih tugas ke Pusdiklatwas BPKP 

sebagai Widyaiswara. Mas Ayi berharap Perwakilan BPKP 

DIY mampu terus maju dan inovatif, sehingga mampu terus 

mendukung capaian visi dan misi BPKP.  

Nama  : Dr. Ayi Riyanto, M.Si, Ak. 
Tempat Lahir : Cirebon 
Tanggal Lahir: 18 Agustus 1970 
Alamat : Jln. Turonggo No. 466 RT 11 RW 41 
Jaranan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 
Pendidikan : DIII STAN (1990-1992) 
    DIV STAN (1995-1998) 
 S2 Magister Administrasi Publik (2003-

2005) 
 S3 Administrasi Negara (2008-2012) 
Hobby  : Main Bola dan Nonton Bola 
Istri  : Vivi Agusyani 
Anak  : 3 (1 putri dan 2 putra)  
    Annisa Riyani (putri) 
    Muhammad Ihsan (putra) 
    Muhammad Ilham (putra) 
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Dewasa ini bersepeda tidak hanya 
menjadi kebutuhan transportasi semata 
namun sudah bertransformasi menjadi 
sebuah gaya hidup. Gaya hidup sehat 
dalam rangka ikut mengurangi polusi 
udara yang saat ini semakin menggila. 
Di Yogyakarta sendiri terkenal sebuah 
istilah “sego segawe” yaitu sepeda 
kanggo sekolah lan megawe atau 
dalam bahasa indonesia artinya sepeda 
buat sekolah dan bekerja. Di 
Yogyakarta masih banyak masyarakat 
yang menggunakan sepeda sebagai alat 
transportasi sehari-hari. Maka jangan 
kaget jika melihat rombongan anak 
sekolah yang berangkat ke sekolah 
dengan sepeda maupun pedagang yang 
berangkat ke pasar dengan sepeda 
juga. 
Berbicara soal sepeda tidak bisa lepas 
dengan yang namanya pasar sepeda. 
Pasar sepeda merupakan tempat 
bertemunya pembeli dan penjual untuk 
melakukan transaksi jual-beli sepeda. 
Salah satu pasar sepeda yang masih 
eksis ditengah menjamurnya toko 
sepeda adalah pasar sepeda GAPPSTA      
(Gabungan Pedagang Sepeda Bekas 
Jogjakarta) yang terletak di Jl. Jendral 
MT. Haryono. Pasar ini sudah berdiri 
sejak tahun 1966, yang pada saat itu 
bertempat di alun-alun utara. Setahun 
berdiri, pasar ini dipindah ke 
pakualaman sebelum akhirnya di 
relokasi ke Jl Jendral MT.Haryono 
sampai dengan saat ini.  Tanah yang 
dipakai adalah tanah milik Kraton, 
karena relokasi ini atas perintah Kraton 
Yogyakarta. Di pasar ini kita dapat 
menemukan berbagai jenis sepeda 
mulai dari onthel yang legendaris 
hingga sepeda mini kesukaan anak-
anak. Tidak hanya sepeda bekas yang 
dijual disini, namun juga berbagai jenis 
sepeda baru seperti polygon atau 
federal. Harganya pun bervariatif 
tergantung kondisi dan kelangkaan, 
namun yang namanya pasar tentu 
dapat ditawar sampai harganya pas 
dengan kantong. Selain membeli 

sepeda, 
dipasar ini 
kita dapat 
menjual atau 
menukar sepeda lama kita dengan 
sepeda yang baru. 
Pasar GAPPSTA dikelola oleh sebuah 
paguyuban yang juga disebut 
paguyuban GAPSTTA. Salah satu 
anggota seniornya adalah Bapak Waldi. 
Pria yang pernah menjabat ketua 
paguyuban ini merupakan salah satu 
angkatan pertama sejak berdirinya 
pasar GAPSTTA. Menurut beliau sepeda 
yang saat ini sedang banyak diminati 
adalah sepeda mini atau sepeda anak-
anak. Hal ini terkait dengan akan 
masuknya tahun ajaran baru bagi anak 
sekolah sehingga banyak orang tua 
yang mencarikan sepeda buat anak 
mereka. Pak Waldu mengatakan bahwa 
omzet penjualan sepeda saat ini tidak 
sebesar dahulu sehingga tidak bisa lagi 
dijadikan pekerjaan utama. Menurut 
beliau penyebabnya antara lain adalah 
keadaan perekonomian yang sedang 
tidak stabil, banyak masyarakat yang 
tingkat perekonomiannya rendah 
sehingga tidak mampu membeli 
sepeda. Selain itu juga menjamurnya 
toko sepeda di Yogyakarta yang juga 
mau melayani tukar tambah sepeda 
lama kita dengan yang baru. 
Selain pasar GAPPSTA ada satu lagi 
pasar sepeda yang masih bertahan 
dijogja yaitu Pasar Sepeda Tunjungsari 
Yogyakarta. Pasar ini terletak di Jalan 
Menteri Supeno 46 atau sekitar 5 KM 
dari pusat Kota Yogyakarta. Pasar ini 
sudah berdiri sejak lama, namun 
bangunan pasar ini baru diresmikan 
pada tanggal 28 Oktober 2011 oleh Pak 
Herry Zudianto, Walikota Yogyakarta. 
Menurut salah satu pedagang, dahulu 
pasar ini terletak di Pakualaman, lalu 
pada tahun 1983 pindah di Jalan 
Menteri Supeno sampai sekarang. Kios 
di pasar ini tergolong unik, karena di 
pasar tersebut hanya berupa satu 
tempat yang luas untuk memamerkan 

sepeda, sedangkan batas kios tiap 
pedagang sebesar jarak satu tiang 
bangunan dengan tiang bangunan 
lainya tanpa diberi pembatas sehingga 
telihat seakan-akan sepeda itu milik 
bersama. Kalau dihitung, dalam pasar 
tersebut terdapat sekitar 20 kios.  Pasar 
ini buka setiap hari dari pukul 8.00 
sampai pukul 16.00 
Hampir seluruh  pedagang di pasar ini 
merupakan pedagang yang sudah sejak 
lama berjualan. Meraka rata-rata sudah 
berjualan lebih dari 30 tahun di pasar 
ini. Beberapa pedagang seperti Pak 
Nardi yang telah berdagang sejak tahun 
1965 dan Pak Daliman yang sudah 
menjadi pedagang di pasar ini sejak 
tahun 1961. Setiap pedagang di pasar ini 
memiliki bermacam-macam jenis 
sepeda, namun hanya satu jenis sepeda 
saja yang ditonjolkan. Contohnya Pak 
Nardi yang hanya menonjolkan sepeda 
jenis onthel (onta), beliau juga menjual 
sepeda jenis lain untuk berjaga-jaga 
kalau tidak ada pembeli yang mencari 
sepeda jenis onthel. Begitu pula dengan 
pedagang lainnya, ada yang 
menonjolkan jenis sepeda gunung. 
Untuk sepeda gunung, para pedagang 
harus mendatangkan barang dari luar 
wilayah agar mendapatkan sepeda 
yang bagus terutama dari Jakarta. 
Menurut mereka, orang Jakarta 
cenderung suka ganti sepeda yang 
baru, sedangkan sepeda yang lama di 
jual walaupun kondisinya masih bagus. 
Pengelolaan pasar ini terbilang cukup 
bagus karena setiap pedagang harus 
memiliki kartu bukti pedagang & Kartu 
identitas pedagang dengan masa 
berlaku 3 tahun sehingga pasar dapat 
tertata dengan rapi serta tertib 
administrasi. Pendapatan pasar sepeda 
bukan berasal dari biaya sewa tempat, 
melainkan dari biaya administrasi jual-
beli sepeda. 

PASAR SEPEDA 
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 Mr. Aman  has just lost his important docu-
ments, so he went to the related institution to 
administer the requirements so he can get the 
new documents. 
When he arrived there, he saw a writing on 
the wall, “Wilayah Bebas Korupsi “. But he 
didn’t really care about it. The most impor-
tant thing for him was how to get his docu-
ments back. 
While filling in the form, he asked to the front  
officer. 
“How much I have to pay?” 
“ No, you don’t have to pay anything for the 
form” 
“Oh, I see..” Mr Aman  felt  so surprised. He 
thought that he have to pay some money 

when administering the documents.”So, when I can get the new documents?” 
“You may come here next week” 
“Okay, thank you..” 
Mr. Aman has just about to leave, when a man standing near the exit door asked 
him,”Excuse me sir, may I ask you about this institution public service?” 
“Sure, about what?” 
“How much you have paid  for the service here?” 
“It’s free, I didn’t have to pay anything” Mr Aman said. “Why did you ask that?” 
“Just for confirmation to make sure that there’s no illegal charge in this office, no addi-
tional cost out of the rule, like the slogan over there, Wilayah Bebas Korupsi…” 
“I see…” Mr Aman  was so amazed “ I wish all the institution become Wilayah Bebas 
Korupsi, I am sure this country will be a great country..” 
Mr Aman  was still so happy while imagining that. Wilayah bebas korupsi…, what a 
great term. Indonesia  Bebas Korupsi..how wonderful. “ I am so proud to be part of In-
donesian..” 
In the park yard, another officer of that office suddenly called him. 
“ Excuse sir, you have just administer your lost documents, right?” 
“That’s right, is there any incomplete requirement?” 
“No, no, I just inform you that to get the new document next week, there’s a voluntary 
cost at least one hundred thousand..you can pay it now, or next week..” 
“What? Your friend said that there’s no cost, it’s free…” Mr Aman  was so furi-
ous.”Beside, this office is Wilayah Bebas Korupsi, isn’it?” 
“Your ‘re right, it’s free to get the form, but there’s an additional charge when you take 
the document. Wilayah Bebas Korupsi is inside the office.., but in outside, it’s a different 
thing..” 
“So..,” Mr Aman  was not able to keep  his patience anymore,” this is  a free from cor-
ruption area, or a free to corrupt area???” 
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B 
ejibunnya kasus-kasus korupsi di negeri ini te-
lah lama menjadi keprihatinan seluruh kompo-
nen bangsa ini. Upaya pencegahan dan pem-

berantasannya juga telah lama dilakukan oleh pemer-
intah maupun oleh pihak-pihak yang merasa perihatin 
dengan kondisi negeri ini. Namun belum juga menun-
jukkan adanya pertanda bahwa tindakan korupsi telah 
berkurang apalagi menghilang dari negeri tercinta ini.     

 Ibarat wajah seseorang, kalau wajah negeri ini 
kita ajak untuk bercermin, rupa seperti apa ya kira-
kira yang akan tampak di depan cermin tersebut? 
Mungkinkah akan muncul wajah seseorang yang 
mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji 

… atau justru malah sebaliknya? Coba tebak dech…! 

 Tindakan korupsi merupakan cermin kegagalan seseorang untuk mengendalikan diri 
terhadap prilaku yang tidak terpuji. Seseorang yang berperilaku curang, berbohong, atau 
menginginkan sesuatu yang bukan haknya bisa jadi karena adanya dorongan dari dalam 
dirinya yang tidak mampu ia kendalikan. Namun tidak jarang perilaku korup juga terjadi 
karena lingkungan dimana ia berada/bekerja mendorongnya untuk berperilaku korup. Bang 
Napi sering mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak saja berawal dari adanya niat, tetapi 
adanya kesempatan untuk berbuat jahat juga bisa membuat orang berubah niat.  

 Sebaik apapun sebuah sistem jika tidak dijalankan oleh pribadi pribadi yang pandai 
mengendalikan diri, maka sistem tersebut akan tumpul. Sehebat apapun sebuah lembaga/ 
komisi untuk pemberantasan korupsi jika tidak didukung oleh pribadi pribadi yang pintar 
mengendalikan diri, maka lembaga tersebut akan mandul.  

Puasa merupakan salah satu ibadah yang paling efektif untuk menumbuh suburkan 
kesadaran pengendalian diri. Dengan menahan makan dan minum serta godaan hawa nafsu 
ketika berpuasa, jika dilakukan dengan benar akan menjadi sarana latihan yang efektif 
untuk menumbuhkan sikap pengendalian diri. Orang yang berpuasa dengan benar, meskipun 
tidak ada orang yang mengawasi, tidak akan melakukan tindakan yang dapat mebatalkan 
puasanya. Baginya dengan diawasi oleh Zat yang maha Melihat dan maha Mengawasi, tidak 
mungkin dia berani melanggar larangan-Nya. Bagi orang-orang yang sukses dalam 
berpuasa Ramadhan, sikap yang demikian akan terus dipertahankan dalam sebelas bulan 
lainnya, sehingga pengaruhnya tetap terasa hingga datang lagi Ramadhan berikutnya. 

 Tujuan puasa adalah Taqwa, yang memiliki pengertian antara lain adanya kepekaan 
(sensitivitas), kehati hatian dan kewaspadaan dalam berperilaku. Buah dari taqwa adalah 
furqon (pembeda) yaitu suatu filter yang Allah tumbuhkan pada diri seseorang untuk bisa 
merasakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak 
boleh. Jika puasa seseorang benar niat dan caranya maka semakin kuat filter yang 
terbangun dalam dirinya. 

 Merubah budaya harus dengan budaya pula, budaya  curang, serakah dan 
mementingkan diri sendiri harus diatasi dengan budaya jujur, transparan, adil dan empati 
terhadap orang lain, yang dimulai dari diri kita sendiri kemudian lingkungan disekitar kita. 
Insya Alloh. (Agung S.) 
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