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Assalamu ’alaikum  Wr Wb, 

Tiada untaian kalimat yang lebih pantas selain ungkapan rasa syukur  kepada Allah SWT 

atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga majalah PARIS REVIEW dapat kembali hadir 

dihadapan kita semua. Kepada seluruh warga Perwakilan BPKP Provinsi DIY, khususnya 

segenap redaksi dan kontributor, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi atas 

sumbangan pikiran dan ide-ide kreatifnya dalam mengembangkan majalah ini. Penerbitan 

edisi kali ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-27 BPKP tahun 2010 yang mengusung  

tema Kita Wujudkan SPIP sebagai Pondasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Semoga keberadaan majalah 

dapat menjadi sumber informasi kepada para pembaca  mengenai upaya yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

dalam rangka pengembangan SPIP baik di lingkungan internal maupun sebagai pembina SPIP sebagaimana diamanahkan 

oleh PP nomor 60 tahun 2008. Semoga majalah ini dapat terus berlanjut kehadirannya  dan berkenan bagi para 

pembaca.  

Wassalamu ’alaikum Wr Wb. 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa  atas ijin dan 

kemudahan yang telah diberikan sehingga penerbitan 

majalah Paris Review nomor 3 tahun 2010 ini dapat hadir 

kembali dihadapan para pembaca. Materi yang disajikan edisi ini masih berfokus pada semangat ber-SPIP. Cakupan 

SPIP yang komprehensif, memberi ruang yang luas bagi kami untuk menyajikan tema dan tulisan-tulisan mengenai 

sistem pengendalian intern. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-27 BPKP yang mengangkat tema sentral Kita 

Wujudkan SPIP sebagai Pondasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance sangat selaras dengan semangat 

slogan majalah ini yaitu Sharing Knowledge for Better Governances dimana lahirnya majalah Paris Review satu warsa  

yang lalu berupaya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai sebuah media publikasi  yang  bertujuan untuk saling 

berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para pembaca dalam upaya ikut andil membangun tata kelola 

(governance) yang semakin baik. Kami berharap hal  ini dapat selalu memberikan energi positif bagi kita semua. 

Pada edisi kali ini banyak diwarnai artikel-artikel mengenai implementasi SPIP, diawali dengan topik utama bertajuk 

memahami SPIP, memaknai perubahan kemudian menghadirkan beberapa artikel  tentang Progress Implementasi 

SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Membangun Pengendalian Intern dengan Pendekatan Manajemen Risiko, Pen-

erapan Kode Etik BPKP di BPKP DIY, Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) : Suatu Pen-

genalan,  Sekilas Mengenal FCP dalam Kaitannya dengan Penerapan SPIP, Tone at The Top Bukan Ring Tone From The 

Top! (Mengawali Perubahan dengan Memberikan Keteladanan) 

Penerbitan kali lebih terasa spesial karena diwarnai beberapa tulisan mengenai catatan perjalanan rekan-rekan kami 

yang berkesempatan mengikuti workshop/pelatihan atau shortcourse di Negeri Kincir Angin (Belanda), Korea dan 

India. Banyak hal positif  mengenai nilai-nilai  luhur bangsa tersebut yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam 

rangka  introspeksi diri, berpikiran lebih terbuka, saling bahu membahu  dan bekerja sama membangun negeri kita 

tercinta menuju arah yang lebih baik di masa depan.  Rubrik segar lainnya tetap kami sajikan dengan nuansa ke-

yogya-an Perwakilan BPKP DIY yaitu  budaya kerja, berita foto, serta  warna-warni. Semoga bermanfaat menjadi re-

fleksi dan referensi kita semua. SALAM DAHSYAT, Redaksi 
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Ratna Wijihastuti, Niken Kusumawardani,  Responden Bidang:  Ayi Riyanto (APD), Heru Mutiyono (IPP), Mutia Rizal 

(AN), Anjar Suryatmono (Invest), Sekretariat : Rosalia K, Asih Winarti, Siti Akrojah 
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Tiada yang abadi di dunia selain perubahan, begitu yang ser-

ing kita dengar tentang konsep perubahan. Kasus perubahan 

yang sangat menarik diungkapkan oleh Sarah Brown dalam 

artikelnya berjudul How Does Cultural Change (Brown, 

Sarah. 1999. “How Does Cultural Change”. Partial Draft of 

Dissertation Proposal, UCLA University). Contoh sederhana 

mengenai huruf ‘e’ yang di masa lalu adalah sebatas huruf 

dalam alphabet yang berbunyi ‘e’ seperti dalam kata ‘sekat’. 

Huruf ‘e’ yang biasa. Namun di masa kini dalam era 

teknologi informasi yang hampir menghilangkan sekat-sekat 

tanpa batas ‘e’ mempunyai makna yang luar biasa. Segala 

sesuatu yang ditempeli huruf ‘e’ di depannya seolah-olah 

memiliki arti yang lebih dibandingkan berdiri sendiri. ‘e’ 

banking tentu mempunyai ‘derajat’ lebih tinggi daripada 

kata banking yang berdiri sendiri dengan arti urusan per-

bankan ‘biasa’, bukan dengan kemudahan teknologi infor-

masi. ‘e’ learning tentu memiliki makna yang lebih maju de-

gan learning yang diartikan proses pembelajaran dengan 

cara biasa. Kasus memaknai perubahan dalam konteks kultur 

masyarakat dalam contoh yang sederhana yang sangat 

menarik. 

BPKP sesuai dengan pasal 59 ayat 2 PP 60 Tahun 2008 men-

dapatkan amanat untuk menjadi Pembina SPIP. Tugas yang 

tentu tidaklah ringan, walaupun menjadi sesuatu yang tidak 

mungkin tidak dapat kita capai. SPIP menambah pemaknaan 

pengendalian intern yang biasa menjadi lebih dengan pene-

kanan-penekanan pada aspek pembenahan soft control pen-

gendalian intern. SPIP memberi pespektif yang lebih kaya 

pada system pengendalian manajemen yang telah jamak 

berlaku sebelumnya dengan memberi perhatian lebih pada 

faktor pelaku pengendalian itu sendiri, yaitu manusia dan 

mind set nya tentang pengendalian intern. 

Yang menjadi pertanyaan bagi BPKP adalah seberapa siap 

kita menjadi pembina yang diamanatkan peraturan pemerin-

tah tersebut untuk dapat merubah manusia dalam mengha-

dapi dan menjalankan sistem pengendalian yang baru? Se-

berapa siapkan kita dapat merubah mindset dalam mengha-

dapi dan menjalankan sistem pengendalian yang baru? Se-

berapa pantaskah kita menjadi contoh perubahan itu? 

Seperti pemaknaan huruf ‘e’ pada cerita di atas, secara sadar 

kita sudah sampai pada era baru pengendalian intern. Na-

mun demikian pemaknaan baru tersebut belum dapat ter-

baca bila kita sendiri belum mendapatkan contoh nyata 

seperti apa pengendalian intern yang ‘baru’ tersebut. Suatu 

tugas pemberian makna berupa contoh nyata pengendalian 

baru itulah yang tersandang di pundak kita, BPKP. Pembe-

rian makna baru pengendalian intern yang tidak hanya seba-

tas retorika namun lebih kepada contoh nyata bagaimana 

SPIP itu berjalan. Itu ada di pundak kita, BPKP.  Tugas kita 

memberikan contoh bagaimana SPIP harus dimulai dan di-

jalankan, sebuah aktualisasi pemberian makna baru pengen-

dalian. Lebih pada aktualisasi seperti apa SPIP itu dijalankan, 

sekali lagi bukan sekedar retorika. Suatu pemaknaan baru 

tentang pengendalian intern, sehingga ketika suatu entitas 

sudah ber-SPIP, akan terlihat tampilan berupa performa 

yang terbaik dari sebuah entitas. Edisi Paris Review kali ini 

banyak diwarnai artikel-artikel mengenai implementasi SPIP 

tersebut di kantor kita, semoga bermanfaat menjadi refleksi 

dan referensi kita.  

Mari bersama-sama memberi makna baru pada pengenda-

lian intern, memberi yang terbaik bagi BPKP untuk Indone-

sia. 
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"Beda Antara bisa dan 
tidak bisa hanyalah lima 
huruf.  

Lima huruf yang menen-
tukan arah hidup Anda." 
(Ramez Sasson) 
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Pengembangan sistem pengendalian intern disusun 

berdasarkan pendekatan proses, yaitu tidak melihat 

kelima unsur SPIP sebagai hal yang terpisah namun saling 

terkait. Pengendalian intern dibangun sebagai respon 

terhadap risiko yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi 

DIY dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan 

penilaian risiko yang dilakukan, ditetapkan respon 

terhadap risiko yang secara operasional dituangkan 

dalam bentuk pengendalian yang terdiri dari lingkungan 

pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan. Unsur pengendalian 

tersebut secara bersama-sama dirancang untuk 

menangani risiko yang telah diidentifikasi. Untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa sistem 

pengendalian berjalan efektif, perlu dilaksanakan 

pemantuan secara berkala khususnya dalam bentuk 

evaluasi terpisah. Dengan pendekatan demikian, 

diharapkan tercipta suatu sistem pengendaian intern 

yang memadai dengan tetap bertumpu pada analisis 

biaya-manfaat. 

 

1. Pemetaan Kondisi Awal Penerapan SPIP 

Pemetaan kondisi awal pengendalian intern pada 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY dilakukan dengan 

diagnostic assessment menggunakan kuesioner atau 

daftar pertanyaan yang didesain mengacu pada daftar 

simak parameter dari setiap komponen SPIP (sesuai 

lampiran PP nomor 60 tahun 2008 dengan beberapa 

penyesuaian dengan kondisi riil business process 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY khususnya pada unsur 

Aktivitas Pengendalian). Responden pemetaan kondisi 

awal ini adalah para Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian 

Tata Usaha, Kepala Bidang, dan Kepala Perwakilan. 

Pemetaan kondisi awal digunakan untuk memperoleh 

gambaran kondisi awal (existing condition) pengendalian 

intern di Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 

 

1. Penilaian Risiko 

Hasil pemetaan kondisi awal pengendalian intern 

organisasi menjadi dasar dalam melakukan tahapan 

penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan melalui 

pemetaan atau penilaian risiko yang terdiri dari 

identifikasi risiko untuk menetapkan pernyataan dan 

kemungkinan terjadinya risiko, analisis risiko untuk 

menetapkan dampak, kemudian dilanjutkan dengan 

identifikasi penyebab, serta menetapkan peringkat risiko. 

Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan penetapan risiko 

yang dapat diterima dan penentuan respon atas risiko.  

 

1. Identifikasi dan Analisis Risiko 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:  

1) Identifikasi dan analisis risiko dilakukan dengan 

metode kualitatif dalam bentuk risk self assessment 

(RSA) pada setiap Bidang, Bagian dan Sub Bagian 

melalui berbagai formulir yang disediakan oleh Satgas 

Pengembangan SPIP dengan melibatkan seluruh 

pejabat struktural pada Bidang, Bagian dan Sub 

Bagian terkait. Metode RSA yang digunakan ini 

merupakan cara untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis risiko dari sudut pandang jajaran 

pimpinan. 

 Dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko 

tersebut, faktor utama yang di pertimbangkan adalah 

business process yang terjadi di setiap Bidang, Bagian 

dan Sub Bagian, sehingga risiko yang akan 

diidentifikasi adalah risiko yang benar-benar terkait 

dengan pencapaian tujuan kegiatan pada Bidang, 

Bagian dan Sub Bagian tersebut. 

 Prosedur yang dilaksanakan dalam penilaian risiko ini 

adalah sebagai  berikut: 

a. Menginventarisasi tujuan instansi dengan 

mengacu pada dokumen Renstra. 

b. Menginventarisasi seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan oleh setiap Bidang, Bagian dan Sub 
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Bagian dalam mendukung pencapaian tujuan instansi. 

Inventarisasi kegiatan ini dilaksanakan terutama 

mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin), 

meskipun dimungkinkan juga untuk mengidentifikasi 

kegiatan yang tidak tercantum pada dokumen Tapkin. 

c. Menetapkan tujuan dari setiap kegiatan yang telah 

diinventarisir pada butir b. Hasil dari langkah-langkah 

pada butir a sampai dengan c didokumentasikan pada 

formulir RSA 1.   

d. Setelah menetapkan kegiatan dan tujuan kegiatan, 

maka selanjutnya diidentifikasi risiko yang paling 

mungkin terjadi pada setiap kegiatan. Risiko adalah 

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 

tujuan. Identifikasi terhadap pernyataan risiko 

mempertimbangkan  sumber risiko baik yang berasal 

dari internal maupun eksternal instansi.  

e. Berdasarkan rumusan pernyataan risiko kemudian 

dilakukan analisis risiko yang terdiri dari estimasi 

tingkat kemungkinan terjadinya risiko (frekuensi), 

uraian dampak serta tingkatan dampak. Tingkatan 

frekuensi dibagi dalam lima kategori yaitu sangat 

sering, jarang, kadang-kadang, jarang, sangat jarang 

dengan kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing 

kategori. Sedangkan tingkatan dampak juga dibagi 

dalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan kriteria 

yang juga ditetapkan untuk masing-masing kategori. 

Hasil dari langkah-langkah pada butir d dan e 

didokumentasikan pada formulir RSA 2.  

f. Dari estimasi frekuensi dan tingkatan dampak 

kemudian ditetapkan prioritas risiko yang dibagi 

dalam 4 (empat) kategori rendah, cukup, tinggi, dan 

sangat tinggi sesuai criteria pada Risk Rating Matrix 

sebagai berikut: 

Penetapan peringkat risiko ini juga bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran awal tentang risiko mana saja 

yang dipandang akan diprioritaskan untuk ditangani 

terlebih dahulu. Proses penetapan ini didokumentasikan 

pada formulir RSA 3.  

 

2) Untuk lebih memperkuat hasil penilaian risiko yang 

diperoleh dari proses RSA, maka dilakukan pembahasan 

dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang 

diselenggarakan dalam dua tahap. FGD tahap pertama 

dilakukan  bersama dengan beberapa orang pegawai 

kunci sebagai representasi setiap Bidang, Bagian dan Sub 

Bagian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

konfirmasi serta pandangan dari para pegawai/staf 

tentang risiko yang terdapat pada Sub Bagian dan untuk 

merumuskan indikasi penyebab atas setiap risiko. 

Prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan FGD tahap 

pertama ini adalah sebagai berikut:  

a) Satgas Pengembangan SPIP menyusun Term of 

Reference (TOR) sebagai acuan dalam pelaksanaan 

FGD agar berjalan secara terarah dan efektif. 

b) Satgas SPIP mendistribusikan TOR dan hasil RSA 

kepada para peserta FGD yang telah ditetapkan pada 

setiap Sub Bagian sebelum waktu pelaksanaan FGD 

untuk dapat dipelajari oleh peserta FGD. 

c) Pembahasan dalam FGD diawali dengan 

mendiskusikan/menelaah pernyataan risiko yang 

telah dirumuskan melalui RSA untuk menganalisis 

keterkaitannya dengan tujuan kegiatan. Apabila 

disimpulkan bahwa risiko yang diidentifikasi bukanlah 

suatu kejadian yang langsung mengancam tujuan 

kegiatan, maka dirumuskan kembali pernyataan risiko 

yang lebih tepat atau mencari hubungan risiko 

tersebut dengan tujuan kegiatan lain yang lebih 

relevan. 
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d) Setelah peserta FGD menyepakati pernyataan 

risiko, maka selanjutnya dianalisis atribut risiko 

(frekuensi, uraian dampak, dan tingkatan 

dampak) yang telah ditetapkan pada proses RSA 

sebelumnya. Setiap perubahan dari hasil RSA 

harus didasarkan pada argumentasi yang kuat. 

e) Apabila atribut risiko telah disepakati, kemudian 

peserta FGD diminta mendiskusikan penyebab 

dari timbulnya suatu risiko. Dalam 

mengidentifikasi penyebab, peserta diminta 

untuk lebih mempertimbangkan keterkaitan 

risiko dan penyebab dengan unsur-unsur 

pengendalian lainnya (empat unsur 

pengendalian) yang menggambarkan 

kemungkinan lemahnya unsur-unsur tersebut. 

Analisis keterkaitan penyebab dengan kelemahan 

unsur-unsur pengendalian ini diharapkan dapat 

memberikan arah dalam penanganan risiko. 

Meski demikian tidak ditutup kemungkinan 

identifikasi penyebab diluar unsur-unsur 

pengendalian tersebut, terutama untuk risiko 

yang bersifat uncontrollable bagi instansi atau 

bersumber dari faktor eksternal. 

f) Setelah proses FGD selesai, maka Satgas SPIP 

mendokumentasikan seluruh hasil-hasilnya. 

 

3) Hasil FGD tahap pertama kemudian dibahas lebih 

lanjut dalam FGD tahap kedua yang kembali 

melibatkan para pejabat struktural. Tujuannya 

adalah untuk melakukan validasi akhir terhadap 

penilaian risiko dan menetapkan tingkat risiko yang 

dapat diterima. Langkah-langkah dalam FGD tahap 2 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Satgas SPIP memaparkan hasil FGD tahap 

pertama yang telah diolah yang dilengkapi juga 

dengan matriks peringkat risiko. Matriks ini 

menggambarkan hubungan antara probabilitas 

frekuensi risiko  dengan tingkat dampak risiko. 

b) Para pejabat struktural menelaah dan 

mendiskusikan kembali seluruh komponen risiko 

mulai dari tujuan kegiatan, pernyataan risiko, 

pernyataan dampak, tingkat dampak, frekuensi, 

indikasi sebab serta peringkat (rating) risiko. 

Kesepakatan yang ditetapkan dalam terhadap 

komponen risiko tersebut mencerminkan tingkat 

risiko yang dapat diterima oleh jajaran pimpinan 

c) Satgas SPIP mendokumentasikan setiap masukan 

dan perubahan yang terjadi pada forum FGD. 

 

4) Berdasarkan hasil yang diperoleh dari keseluruhan 

proses yang telah dilakukan dalam penilaian risiko 

diatas, maka Satgas SPIP menyusun draft laporan 

hasil pemetaan risiko. Materi laporan berisi tentang 

simpulan hasil pemetaan serta penjelasannya yang 

berisi informasi tentang latar belakang, dasar hukum, 

tujuan, ruang lingkup, metodologi dan hasil 

pemetaan risiko. Hasil pemetaan risiko memberikan 

informasi tentang sebaran risiko berdasarkan jumlah 

risiko yang terjadi dan jumlah penyebab risiko pada 

setiap Bidang, Bagian dan Sub Bagian serta informasi  

tentang sebaran risiko berdasarkan peringkat risiko 

pada setiap bagian. Laporan juga dilengkapi dengan 

lampiran berupa tabel risiko yang memuat informasi 

tentang komponen risiko secara rinci serta matriks 

peringkat risiko. 

 

4. Penilaian risiko dimasukkan dalam Risk Register 

Proses penerapan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi 

DIY diawali dengan pembentukan Satuan Tugas 

Pengembangan SPIP berdasarkan Keputusan Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY nomor KEP-65/PW12/2009 

tanggal 8 Januari 2009.  Meskipun berdasarkan Surat 
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Keputusan tersebut tugas Satgas ini lebih banyak diarahkan 

untuk mempersiapkan pembinaan SPIP pada Instansi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi 

DIY, namun dalam pelaksanaan tugasnya Satgas 

Pengembangan SPIP juga banyak terlibat dalam proses awal 

penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Untuk 

tahap penerapan lebih lanjut telah dibentuk juga Satuan 

Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan 

BPKP Provinsi DIY nomor KEP-1656/PW12/1/2009 tanggal  

1 Juni 2009. 

5. Tahapan Yang Telah Dilakukan 

Dalam menerapkan SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

mengacu pada tahapan pengembangan yang telah 

ditetapkan oleh Satuan Tugas Pembinaan 

Penyelenggaraan SPIP BPKP Pusat, yang terdiri dari lima 

fase yaitu; knowing, mapping, norming, forming dan 

performing. Sampai dengan saat ini fase yang telah 

dilaksanakan adalah fase knowing dan mapping. 

a) Fase knowing dilakukan melalui kegiatan sosialisasi 

kepada pegawai dalam beberapa kali kesempatan. 

Selain itu juga telah dilakukan kegiatan Diklat SPIP 

yang difasilitasi oleh Pudiklatwas BPKP pada tanggal 

20 April sampai dengan 24 April 2009 dan diikuti oleh 

30 orang pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  

b) Fase mapping dilakukan melalui pemetaan kondisi 

awal penerapan SPIP dan penilaian risiko yang terdiri 

dari identifikasi risiko untuk menetapkan pernyataan 

dan kemungkinan terjadinya risiko, analisis risiko 

untuk menetapkan dampak, kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi penyebab, serta menetapkan 

risiko yang dapat diterima.  

6. Hasil Yang Telah Dicapai 

Dari pelaksanaan pemetaan yang dilakukan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi  Risiko 

Dalam Pemetaan yang dilaksanakan dengan proses 

yang telah digambarkan diatas menghasilkan 

informasi penting berupa adanya risiko yang bersifat 

stratejik dan operasional yang berada di lingkungan 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Risiko stratejik yang 

teridentifikasi adalah sejumlah 5 risiko dengan 2 

penyebab utama sedangkan risiko operasional yang 

teridentifikasi dari 49 kegiatan adalah sejumlah 121 

risiko dengan 201 penyebab. Penyebab dari suatu 

risiko disajikan dalam rangka memberikan acuan awal 

untuk merancang berbagai tindakan yang diperlukan 

dalam penanganan risiko tersebut. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap risiko operasional, maka terdapat 37 

risiko dengan kategori sangat tinggi, 35 risiko dengan 

kategori tinggi, 33 risiko dengan kategori cukup, dan 

16 risiko dengan kategori rendah. Sebaran risiko pada 

setiap Bagian/Bidang dapat digambarkan sebagai 

berikut:     
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Grafik Sebaran Penyebab Atas Risiko Operasional 

Yang Teridentifikasi 

Penyebab atas terjadinya suatu risiko menggambarkan 

kondisi pengendalian yang saat ini dilaksanakan oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY masih memiliki kelemahan 

dan memerlukan berbagai tindakan perbaikan yang dis-

esuaikan dengan hasil analisis terhadap risikonya. 

b. Analisis  Risiko 

Hasil pemetaan identifikasi risiko dan penyebab terjad-

inya risiko, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

merupakan pertimbangan dasar bagi manajemen untuk 

melakukan analsis atas risiko tersebut. 

Berikut ini adalah uraian hasil analisis risiko yang dilak-

sanakan atas seluruh risiko yang telah teridentifikasi 

sebagai berikut: 

 Untuk risiko yang bersifat strategis belum dilakukan 

analisis karena secara substansi sangat terkait den-

gan berbagai kebijakan yang telah dan akan diten-

tukan oleh Kepala BPKP, sehingga Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY harus menunggu berbagai keputusan 

yang akan diterbitkan oleh Kepala BPKP sebelum 

melakukan analisis terhadap risiko yang bersifat 

strategis tersebut. 

 Sedangkan untuk risiko yang bersifat operasional 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

7. Rencana Kegiatan Selanjutnya 

Hasil pemetaan risiko ini merupakan langkah awal 

dalam menerapkan SPIP secara menyeluruh pada 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Langkah-langkah 

selanjutnya yang perlu dilakukan secara garis besar 

adalah: 

1) Menetapkan respon terhadap risiko 

2) Merancang prosedur penanganan risiko yang 

dihubungkan dengan empat unsur pengendaliannya 

dalam SPIP yang dilakukan antara lain dengan: 

a. Mengidentifikasi, merancang atau 

menyempurnakan kegiatan pengendalian yang 

diperlukan untuk menangani risiko yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk 

penyusunan/penyempurnaan SOP kegiatan, 

internalisasi SOP, pelatihan, dll. 

b. Mengidentifikasi, merancang atau 

menyempurnakan sistem informasi dan 

komunikasi yang dibutuhkan untuk mendukung 

penerapan SPIP secara keseluruhan 

c. Mengidentifikasi, merancang atau 

menyempurnakan pola pemantauan baik dalam 

bentuk pemantauan berkelanjutan (on going 

monitoring) atau pematauan terpisah dalam 

rangka memastikan berjalannya SPIP dan menilai 

efektivitasnya.        
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Pendahuluan 

Pernahkah kita berada dalam satu antrian dengan kepala 

kantor ketika menunggu giliran absen pada mesin pemindai 

sidik jari ketika datang di kantor? Ataukah kita dapat merasa 

berdiri sejajar sebagai sesama profesional sebagai akuntan 

ketika berdiskusi tentang pekerjaan kantor dengan kepala 

kantor ketika istirahat selepas dari musholla? Rasanya 

bukan hal sulit kita temui pada saat ini di di BPKP, paling 

tidak di Perwakilan DI Yogyakarta. Sebuah praktek 

sederhana tentang pemberian contoh dari seorang 

pimpinan kantor. Praktek sederhana yang memberikan 

dampak positif pada sikap mental dan disiplin pegawai. 

Praktek sederhana tentang telah bagaimana menyatunya 

SPIP dalam kegiatan dan pribadi sebuah kantor serta 

direfleksikan oleh para manajer. 

Bila kita cermati konsep SPIP sesuai dengan PP 60 Tahun 

2008, dapat diambil suatu simpulan bahwa sistem 

pengendalian ini bersandar pada lingkungan pengendalian 

sebagai pondasi keberhasilan dalam implementasinya. 

Konsepsi pengendalian intern yang biasa digambarkan 

dengan kubus atau gambar piramida yang didasari dengan 

lingkungan pengendalian sebagai dasarnya. Konsepsi yang 

bila dipahami secara mendalam ternyata memiliki fokus 

pada pembenahan lingkungan di mana suatu sistem akan 

disemai dan dijalankan sebagai alat untuk mengendalikan 

dan mengamankan pencapaian tujuan organisasi. 

Kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Sesuai PP 60 Tahun 2008 

 
Sumber: Bahan Sosialisasi Satgas SPIP BPKP 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat 

dipandang sebagai suatu proses perubahan budaya 

organisasi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pondasi 

SPIP yang mendasarkan diri pada lingkungan 

pengendalian yang dapat dikatakan sebagai kultur sebuah 

organisasi. Kultur organisasi sendiri biasa didefinisikan 

dalam berbagai perspektif. Namun demikian dari berbagai 

definisi yang ada mengarah pada pengertian “nilai dan 

pemaknaan yang diyakini” (Siehl & Martin, 1988, p.81), 

“pembelajaran dari pengalaman yang 

diperoleh” (Gregory, 1983, p.364) dari suatu organisasi 

(dalam Coyer, etc., 2000. Hal.74). Sedangkan lingkungan 

pengendalian merupakan kondisi dalam Instansi 

pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian 

intern serta merupakan atmosfir yang kondusif untuk 

mendorong ter-implementasi-nya SPI yang efektif . 

Terkait dengan perubahan budaya, seperti telah 

diilustrasikan dalam cerita singkat di atas tentang contoh 

dari pimpinan kantor yang berimplikasi pada sikap mental 

para pegawai, tulisan ini akan membahas bagaimana 

sebenarnya peran kepemimpinan (leadership) dalam 

perubahan organisasi. Pembahasan dimulai dengan peran 

(leadership) kepemimpinan dalam perubahan kemudian 

dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dalam SPIP. 

 

Leadership dan Perubahan Organisasi 

Kepemimpinan dari definisinya dalam konsep perubahan 

merupakan agen perubahan dan pengembangan dalam 

organisasi. Dari berbagai study yang telah dilakukan, 

kepemimpinan memiliki dimensi yang tidak terbatas 

waktu, bukan dipandang sebagai suatu proses berjalan 

(McCauley, 1986; Gordon and Rosen, 1981). Salah satu 

contoh perubahan yang menarik adalah yaitu kasus 

modernisasi dan pengembangan layanan sektor publik di 

Qatar (Al-Kuwari, 2007).  

 

Tone at The Top Bukan Ring Tone From The Top! 

(Mengawali Perubahan dengan Memberikan Keteladanan) 

                                Oleh : Hananto Widhiatmoko, Ak., M.Ec.Dev 
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Service Quality Improvement Framework 

Qatar “Q” Framework 

 

 
Sumber: Al-Kuwari, 2007 

Qatar menggunakan model perubahan skema Q dalam 

pengembangan sektor publik dengan penekanan pada 

factor kepemimpinan sebagai landasan perubahan yang 

diidamkan. Kerangka perubahan tersebut menekankan 

perlunya kesadaran manajemen tertinggi sebagai 

inisiator perubahan yang dituangkan dalam visi dan 

misinya serta menjadi lapisan pertama yang 

berkehendak berubah dalam organisasi. Beberapa hal 

yang menjadi penekanan salah satunya yaitu perubahan 

yang berfokus pada kepemimpinan. Dengan 

kepemimpinan tersebut, sesuai kerangka perubahan di 

Qatar, diharapkan memberikan motivasi kepada 

anggota organisasi untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik. Dengan demikian kepemimpinan merupakan 

landasan serta faktor penentu keberhasilan perubahan 

organisasi. 

Contoh revolusi berbagai perusahaan dalam rangka 

peningkatan kinerja, seperti yang dilakukan Mc Donald, 

Motorolla, GE, dan Mattel, menunjukkan bahwa peran 

pemimpin merupakan faktor yang vital dalam proses 

perubahan tersebut. Pemimpin puncak dalam suatu 

organisasi tidak hanya terkait dengan penyediaan 

anggaran untuk implementasi perubahan. Pemimpin 

puncak harus menunjukkan keyakinan tinggi dan 

menjadi model yang ditunjukkan dengan perilaku 

seorang pemimpin untuk melakukan dan mengawali 

perubahan. Dari penelitian atas keberhasilan proses 

perubahan yang terjadi di berbagai perusahaan kelas 

atas yang menjadi pemimpin berbagai industri pada saat 

ini menunjukkan bahwa 88% kontributor yang terlibat 

menyatakan bahwa pemimpin merupakan faktor 

keberhasilan revolusi perusahaannya hingga mencapai 

keberhasilan pada saat ini (Carter, etc. 2005). 

 

Leadership dalam SPIP: Tone at The Top 

Kepemimpinan dalam konteks sistem pengendalian 

intern identik dengan istilah tone at the top. Tone at the 

top didefinisikan sebagai atmosfir yang dibangun dari 

manajemen tertinggi suatu organisasi. Tone at the top 

merujuk pada atmosfir etik yang diciptakan oleh 

kepemimpinan dalam suatu organisasi yang diharapkan 

dapat memberikan efek bergulir pada personil yang lain 

dalam suatu organisasi. Suatu tatanan nilai yang dianut 

oleh pimpinan suatu organisasi yang terdiri atas etika 

dan integritas, sehingga menjadi suatu nilai yang diacu 

pula oleh jajaran staf dan anak buahnya. Fungsi yang 

vital dalam penerapan SPIP, yang bila dilihat lebih dalam 

merupakan penerapan sistem yang merubah perspektif 

organisasi dalam melaksanakan pengendalian. 

Pengendalian yang lebih menekankan suatu proses 

sehingga melibatkan seluruh komponen organisasi 

untuk berperan dalam pengendalian. 

Berbicara mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu 

sistem bekerja, memang sangat relevan bila kita kaitkan 

dengan keberhasilan sang pemimpin untuk 

mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari sistem itu 
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Kasus Enron, WorldCom dan Tyco yang menghancurkan 

perusahaan, menghilangkan kepercayaan  stakeholders 

terutama investor, dan meningkatkan angka 

pengangguran secara besar-besaran, berawal dari 

ketidakberhasilan pimpinan eksekutif perusahaan 

tersebut mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari 

suatu sistem yang baik. Dilihat dari lingkungannya, 

perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam tataran 

regulasi yang sangat ketat dari pasar sahamnya dan 

memiliki pondasi yang kuat secara ekonomi. Namun 

demikian perilaku top manajemen yang terungkap 

memberikan sinyal yang sangat kuat bagi seluruh 

kalangan, terutama bagi bawahannya, bahwa ternyata 

fraud itu ‘boleh dilakukan’ di perusahaan mereka. Dengan 

kondisi tersebut kehancuran perusahaan semakin dekat 

kenyataan, karena tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan 

oleh para pekerja selain berujung pada kecurangan yang 

dilakukan oleh pemimpinnya. 

Penelitian mengenai tentang bagaimana fungsi leadership 

menjadi sangat penting khususnya dalam konteks 

membentuk budaya yang baru terlihat dalam penelitian 

Ernst and Young (Fraud Investigations and Dispute 

Services, 2006). Penelitian yang dilaksanakan untuk 

mengetahui persepsi pekerja dalam menghadapi fraud 

atau perilaku tidak etis atau tidak sesuai dalam bisnis. 

Survey yang dilakukan di delapan negara di Eropa 

tersebut menyatakan bahwa lingkungan pengendalian 

yang ketat memang diperlukan untuk menjaga perilaku 

tidak etis dan fraud bisa terjadi, namun menurut para 

pekerja memandang contoh yang diberikan oleh para 

manajerlah, yang paling mempengaruhi terjadi atau tidak 

terjadinya fraud dan perilaku tidak etis lainnya. Perilaku 

yang tergambar dari para manajernya dalam penelitian 

tersebut diidentifikasi merupakan pertimbangan utama 

para pekerja untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku tidak etis dan fraud. Dengan demikian bila 

menginginkan suasana kerja yang baik, good corporate 

governance, maka perantara pesan yang paling efektif 

adalah contoh perilaku dari para manajer. 

Bila dikaitkan dengan SPIP yang dapat dikatakan sebagai 

‘budaya’ baru dalam pelaksanaan pengendalian intern, 

sangat relevan bila tone at the top merupakan kunci 

keberhasilan penerapan sistem pengendalian ini. Namun 

demikian membutuhkan prasyarat komitmen pimpinan 

yang direalisasikan dan dapat dijadikan teladan bagi 

seluruh komponen organisasi sehingga menimbulkan efek 

berantai yang mewujudkan komitmen organisasi. Cerita 

teladan pemimpin kantor dalam bagian pendahuluan 

merupakan salah satu contoh kecil aktivitas yang ternyata 

memberikan dampak luar biasa bagi bawahannya. Dalam 

hal teknis pekerjaan misalnya, bila menginginkan perilaku 

yang professional, cermat dan hati-hati bai bawahannya 

tentu saja seorang pemimpin harus memberikan teladan 

dalam perilakunya. Bila sudah tercapai kondisi tersebut, 

tugas pemimpin belum selesai karena harus menjaga 

dengan mencipatakan reward and punishment sistem 

yang adil dan member motivasi. Konsep pemimpin dan 

kepemimpinan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro sangat 

relevan bila dikaitkan dengan konteks ini, ‘ing ngarso sung 

tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani’. 

 

Penutup 

Leadership sangat mempengaruhi keberhasilan 

penerapan budaya baru dalam suatu organisasi. Bahasan 

mengenai leadership dalam konteks SPIP tidak dapat 

dilepaskan dari pemaknaan tone at the top sebagai faktor 

kunci keberhasilan penerapan SPIP. Dalam berbagai 

penelitian sudah terbukti peran pemimpin dan perilaku 

yang diteladankan oleh pemimpin dalam keberhasilan 

atau kehancuran suatu sistem, tak terkecuali SPIP yang 

mendasarkan pada lingkungan pengendalian sebagai 

pondasinya. Tone at the top secara sederhana dapat 

dianalogikan dengan proses mengawali perubahan 

dengan memberikan teladan yang terbaik. Sesuatu yang 

harus diyakini dan dijalankan, bukan saja oleh seorang top 

manajer, tapi seluruh komponen organisasi yang 

menginginkan perubahan menuju kebaikan. 
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Dalam konsep SPIP tone at the top sebagai proses 

pemberian teladan yang terbaik harus berjalan dan 

direalisasikan oleh pemimpin. Bukan menjadi sekedar 

konsep ring tone from the top, yaitu analogi sederhana 

tentang pemberian arahan tetapi tanpa pemberian 

keteladanan bagaimana sesuatu akan dicapai. Analogi 

sederhana seperti penanda panggilan masuk, atau yang 

biasa disebut ring tone, dalam handphone kita. Sebagus apa 

pun nada masuk tersebut, akan dimatikan karena ada hal 

lain yang lebih penting bagi penerima telpon, yaitu 

menerima suara yang disampaikan lewat alat komunikasi 

tersebut. Sebagus apa pun suatu pesan verbal disampaikan 

oleh seorang pemimpin, pada akhirnya akan diabaikan 

karena sang pemberi pesan tidak konsisten antara yang 

dipesankan dengan yang diteladankan. 

Bukan kondisi itu yang kita inginkan bukan? 

(thanks to my best friend ilham for inspiring the analogy) 
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Attitude and Your Destiny 

 

Mereka dengan attitude negatif selalu 

berpikir, “Saya tidak bisa” 

 

Mereka dengan attitude positif selalu 

berpikir, “Saya pasti bisa” 

 

Mereka dengan attitude negatif selalu 

berpikir, “Mungkin ada jalan keluar, tapi 

terlalu sulit” 

 

Mereka dengan attitude positif selalu 

berpikir, “Hal ini mungkin sulit, tapi ada 

jalan keluar” 

 

Mereka dengan attitude negatif selalu 

pasrah dengan keadaan, sementara 

mereka dengan attitude positif selalu 

mengambil tindakan. 

 

Mereka dengan attitude negatif selalu 

melihat keterbatasan-keterbatasan, 

sedangkan mereka dengan attitude 

positif selalu melihat kemungkinan-

kemungkinan. 

 

Sikap atau attitude sangat menentukan 

value kita dalam mengarungi kehidupan 

ini.  Banyak orang mengira bahwa sikap 

adalah hal sepele yang begitu saja mudah 

diabaikan.  Tapi jangan salah, sikap kita 

menentukan nasib kita kedepan. 

 

Mau coba?  TIDAK BAYAR… coba 

murahlah senyum dan sapa kepada isteri, 

anak, orang tua dan tetangga Anda.  Dan 

perhatikan serta catat perubahan yang 

PASTI terjadi. 

 

Dari buku: Fight Like A Tiger Win Like A Champion 
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Model Pengembangan  Pengendalian          

Intern 

Dalam setiap proses organisasi, penetapan tujuan dan sa-

saran organisasi terhubung dengan risiko eksternal dan in-

ternal, terdapat berbagai cara bagi organisasi untuk mengel-

ola risiko dan membawanya pada suatu tingkat dimana oleh 

manajemen  dipertimbangkan untuk dapat menerima yaitu 

dengan cara menghindari risiko, mengalihkan resiko, mene-

rima risiko dan mengelola risiko untuk memperkenalkan 

memproses, mengukur mereduksi akibat atau kemungkinan 

dari resiko, hal terakhir ini yang disebut dengan tanggapan 

atas risiko (risk response) atau kunci pengendalian. 

Model yang dikembangkan oleh COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commissions) 

menunjukan hubungan antara tujuan organisasi dengan 

proses penentuan kebutuhan pengendalian sebagaimana 

digambarkan berikut 

Model tersebut menunjukan bahwa penentuan pe ngenda-

lian yang dibutuhkan oleh organisasi harus melalui tahapan 

penilaian risiko, yaitu atas tujuan organisasi dilakukan 

penilaian risiko dimana risiko terkait (eksternal dan internal) 

akan dilakukan identifikasi, diukur, ditentukan tingkat ke-

jadian dan dampaknya  selanjutnya akan diminimalisir pada 

tingkat risiko tersebut dapat diterima. 

Kematangan risiko (risk maturity) 

Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu perlu 

diketahui tentang kematangan risiko (risk maturity) dari 

suatu organisasi yang merupakan suatu kondisi dimana 

dapat dilihat kesiapan organisasi terhadap risiko yang 

dihadapinya. Tingkatan kematangan risiko ini yang me-

nentukan sifat dan luasnya kebutuhan pengendalian or-

ganisasi, yaitu: 

 Risk enabled, manajemen risiko dan pengendalian in-

tern telah sepenuhnya  diterapkan dalam proses or-

ganisasi. 

 Risk managed, manajemen risiko sudah dibangun dan 

dikomunikasikan dalam proses organisasi,  

 Risk defined, penilaian atas risiko telah ditetapkan, 

risiko eksternal dan internal telah didefinisikan serta 

risiko yang dapat diterima (risk appetite) telah dide-

finisikan. 

 Risk aware, penilaian risiko sedang dibangun, yang 

menunjukan kepedulian manajemen terhadap risiko 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Risk naïve, tidak ada upaya formal untuk menerapkan 

manajemen risiko dalam organisasi. 

 

Penilaian risiko (risk assessment) 

Penilaian Risiko (Risk Assessment) merupakan bagian dari 

kegiatan proses manajemen risiko, yaitu mencakup kese-

luruhan proses dari kegiatan menganalisa risiko dan 

mengevaluasi risiko. Kegiatan menganalisa risiko berupa 

kegiatan menggunakan informasi yang tersedia secara 

sistematis untuk menentukan bagaimana seringnya suatu 

kejadian mungkin akan terjadi dan dampak atau pengaruh 

yang akan timbul. Sedangkan mengevaluasi risiko meru-

pakan suatu proses yang digunakan untuk menentuka 

prioritas yang diberikan oleh manajemen risiko dengan 

cara membandingkan tingkatan suatu risiko dengan stan-

dar, target ataupun kriteria lainnya yang ditentukan sebe-

MEMBANGUN PENGENDALIAN INTERN                                                     

DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO. 
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lumnya oleh manajemen. 

Setelah penilaian risiko dilakukan dan kemungkinan ke-

jadian serta dampak dari risiko diketahui, manajemen 

perlu mempertimbangkan cara untuk mengelola risiko, 

tindakan yang akan dilakukan untuk mengu-

rangi/meminimalisir kemungkinan dan dampak dari risiko 

yang muncul. Hal mendasar dalam melakukan penilaian 

risiko adalah untuk mengidentifikasi perubahan dari 

kondisi yang ada dan tindakan yang diperlukan untuk 

mengurangi risiko. 

Hal lain yang penting dari proses penilaian risiko adalah 

menetapkan prioritas dari masing-masing risiko. Risiko 

diprioritaskan berdasarkan atas kemungkinan kejadian 

dan dampaknya, yaitu risiko yang memerlukan tindakan 

segera, mempertimbangkan tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko, atau menentukan risiko yang akan 

diriviu secara periodik. Dampak dari risiko harus dipan-

dang sebagai pengaruh potensial atas tidak  tercapainya 

tujuan organisasi. Tidak semua risiko diidentifikasi sebagai 

risiko yang signifikan, pada risiko yang tidak signifikan 

hanya diperlukan suatu riviu secara regular apakah tidak 

ada perubahan kejadian, hal ini dilakukan untuk memasti-

kan bahwa risiko tersebut masih tetap tidak signifikan. 

 

Risk Response 

Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan signifi-

kansi dari risiko sangat membantu manajemen untuk: 

 Mempertimbangkan menerima risiko, seluruh risiko 

dipandang memiliki pengaruh terhadap pencapaian 

tujuan organisasi, sehingga manajemen dapat menen-

tukan langkah untuk menetapkan strategi pengenda-

lian. 

 Menetapkan strategi pengendalian untuk menghindari 

atau mengurangi risiko, strategi pengendalian tersebut 

dapat berupa menerima risiko, mengalihkan risiko, 

membagi risiko dengan pihak lain, mengeliminasi 

risiko dan menetapkan pengendalian dalam proses 

oranisasi. 

  Menetapkan akuntabilitas untuk mengelola risiko dan 

memelihara serta memonitor pengendalian,  

 Menetapkan risiko yang masih ada (residual risk) sete-

lah penerapan proses pengendalian, suatu pertimban-

gan dilakukan untuk menetapkan tingkatan risiko yang 

masih ada setelah strategi pengendalian ditetapkan 

karena tidak mungkin untuk menghilangkan seluruh 

risiko yang ada. Organisasi perlu mengetahui profil 

dari risiko yang dimiliki dan bagaimana mengelolanya. 

Manajemen harus menetapkan jumlah risiko yang 

dapat diterima atau risk appetite.  

 Menerapkan mekanisme  peringatan dini atas risiko 

dengan suatu indikator risiko kunci  (key risk indicator) 

yang merupakan suatu proses pelaporan bagi mana-

jemen untuk mengingatkan bahwa suatu masalah 

akan menimbulkan risiko sehingga tindakan untuk 

mengurangi risiko dapat segera dilakuka 

 

Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan 

prosedur yang dapat membantu manajemen untuk me-

mastikan bahwa manajemen telah mengarahkan seluruh 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dan berbagai tindakan untuk mengatasi risiko yang 

mempe ngaruhi pencapaian tujuan telah dilakukan.     

  

Bagaimana penerapannya pada bidang 

Pengawasan IPP 

Bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) 

memiliki proses utama dalam bidang assurance services 

dan consulting services yang diwujudkan dalam tujuan, 

sasaran dan kegiatan bidang untuk melakukan audit 

(kinerja, operasional, keuangan, inventarisasi) dan 

kegiatan yang bersifat konsultatif (bimbingan teknis, pen-

dampingan, sosialisasi). Kegiatan bidang di atas berhadap 

an langsung dengan risiko-risiko eksternal dan internal 

yang dapat mempengaruhi kualitas hasil dari tugas yang 

diamanatkan kepada bidang. 

Risiko eksternal yang muncul berasal dari lingkungan or-

ganisasi BPKP seperti pedoman audit yang kurang lengkap 

atau kurang jelas, penggunaan aplikasi bantuan audit 

yang sering berubah-ubah, tidak sinkronnya waktu pelak-
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sanaan audit dengan perencanaan bidang (PKPT), maupun 

perubahan kebijakan audit yang mendadak, risiko ekster-

nal lain muncul dari pihak auditan atau mitra instansi pe-

merintah pusat antara lain seperti adanya pembatasan 

dalam pelaksanaan audit, kurang siapnya mitra dalam 

menerima bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi. 

Risiko internal bidang antara lain keterbatasan jumlah 

tenaga auditor bidang, tidak meratanya kemampuan tek-

nis audit, kurangnya pengetahuan dan kemampuan audi-

tor untuk melakukan consultative services pada bidang 

tertentu.  

Pemetaan risiko bidang IPP telah dilakukan pada tahun 

2009 oleh Satgas SPIP BPKP Perwakilan DIY, walaupun 

masih bersifat terbatas namun telah memberikan gam-

baran mengenai kemungkinan kejadian risiko yang diha-

dapi bidang. Dalam rangka penerapan SPIP pada bidang 

IPP maka langkah kerja yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan profil risiko (risk profile) bidang 

2. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima bidang 

(risk appetite) 

3. Menetapkan prioritas risiko dari masing-masing risiko 

yang telah teridentifikasi 

4. Menetapkan tanggapan terhadap risiko (risk re-

sponse) 

5. Menetapkan aktivitas pengendalian (control activities) 
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Keep Dreaming Keep Action  
 

Einstein mengatakan bahwa: “Ada dua cara menjalani 

hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban atau 

menjalaninya dengan biasa-biasa 

saja“. 

 

Sekarang ini banyak selogan yang 

dikeluarkan oleh banyak orang yang 

topiknya seolah membius kita: “Stop Dreaming Start Ac-

tion“.  Saya mengatakan bahwa slogan itu sepenuhnya 

tidak benar. 

 

Mengapa?  Coba kita bayangkan, segala sesuatu yang 

Anda jalani saat ini adalah tidak lepas dari ‘dream’ atau 

mimpi Anda entah beberapa tahun yang lalu kan? 

 

Sejarah pesawat terbang yang menjadi angkutan favorit 

saat ini berawal dari sebuah mimpi yang menjadi ken-

yataan.  Thomas Alfa Edison juga menemukan bolam 

lampu dari mimpi besar dia untuk menerangi dunia. 

 

Jadi totally kita semua harus tetap memupuk mimpi-mimpi 

besar kita untuk membuat perubahan yang membantu ter-

wujudnya dunia yang lebih maju dan bermanfaat bagi orang 

banyak. 

 

Jadi dua cara untuk untuk menjalani kehidupan ini dan 
keduanya benar. 
 
1. Dengan penuh keajaiban karena kita menyerahkan to-

tally kepada Kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, dan 
 
2. Dengan biasa-biasa saja, karena yaaa… memang be-

ginilah kehidupan ini. 
 

Dan semua orang jika ditanya, mereka justru akan memilih 

nomor 1, karena secara fitrah (suci) kita semua adalah cip-

taan-ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu dekat 

denngan-Nya. 

 

Jadi, mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh ajaib, 

dengan selalu bersyukur setiap apa yang kita dapat. 

 

Dikutip dari:Kata Mutiara Kehidupan, Kata Mutiara Motivasi  



 

 

Penerapan KODE ETIK BPKP di BPKP D.I.Y 
 

Oleh: Felix J Darjoko , Ak. M.Ec.Dev 

Tahun II/No.3 

ARTIKEL 

“PARIS REVIEW”  

ada akhir Desember 2008 Kepala BPKP telah mener-

bitkan aturan perilaku atau kode etik bagi pegawai 

BPKP sebagai bagian dari rangkaian langkah refor-

masi birokrasi yang dibangun di dalam organisasi BPKP. 

Penetapan aturan perilaku tersebut juga sebagai salah 

satu bentuk pelaksanaan mandat PP Nomor 60 tahun 

2008 tentang SPIP. Kode etik BPKP terdiri dari susunan 

norma perilaku dan prinsip moral yang disepakati sebagai 

standar perilaku etis yang harus dimiliki oleh seluruh pega-

wai BPKP baik dalam kedudukannya sebagai anggota or-

ganisasi, warga negara, maupun sebagai anggota masyara-

kat.   

Adanya kode etik sebagai konsep bersama atas  suatu per-

buatan dinilai baik atau tidak baik, jika dapat diterapkan 

secara konsisten diharapkan akan mewujudkan organisasi 

yang penuh integritas dalam menjalankan tupoksinya se-

suai mandat yang diberikan dan menjadi teladan bagi in-

stitusi lain. Tujuan penerapan kode etik sendiri pada 

akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja organisasi, 

yakni bahwa dengan menerapkan kode etik diharapkan 

tumbuh kesadaran dan motivasi pegawai untuk bekerja 

secara produktif dan dengan integritas yang tinggi.  

 

Kode etik BPKP 

Kode etik BPKP diturunkan dari Kode Etik PNS yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004. Kode etik 

pegawai BPKP dibagi dalam lima kategori, yaitu: 

1.Etika dalam bernegara (8 unsur) 

2.Etika dalam berorganisasi (9 unsur) 

3.Etika dalam bermasyarakat (5 unsur) 

4.Etika terhadap diri sendiri (8 unsur) 

5.Etika terhadap sesama pegawai (7 unsur) 

Etika dalam bernegara berisikan standar perilaku etis yang 

harus dimiliki pegawai BPKP dalam kehidupan bernegara 

dan pelaksanaan tugas/fungsi 

sesuai mandat peraturan pe-

rundang-undangan. Sikap 

yang diperlukan untuk melak-

sanakan etika ini antara lain ketaatan pada Pancasia dan 

UUD 45, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas 

kepentingan pribadi atau golongan, menjadi alat pemer-

satu bangsa dengan bersikap netral dan tidak membeda-

kan SARA, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung 

jawab demi kepentingan negara, termasuk memanfaatkan 

sumber daya negara hanya untuk kepentingan negara dan 

senantiasa mencari cara terbaik agar sumber daya negara 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

Etika dalam berorganisasi berisikan standar perilaku etis 

yang harus dimiliki pegawai BPKP dalam kehidupan beror-

ganisasi di BPKP. Sikap yang wajib dimiliki antara lain me-

laksanakan segala kebijakan yang sudah ditetapkan or-

ganisasi, selalu meningkatkan kompetensi, etos kerja, 

mampu bekerja sama dengan orang lain, memperhatikan 

SOP, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerja. 

Etika dalam bermasyarakat berisi standar perilaku etis 

yang harus dimiliki pegawai BPKP dalam berinteraksi den-

gan masyarakat baik dalam melaksanakan tugas pelaya-

nan atau pun dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai 

anggota masyarakat. Menjaga pola hidup sederhana, 

keramahan dan sopan santun, perhatian dan tanggap ter-

hadap lingkungan serta pelayanan yang cepat, mudah, 

terbuka, adil dan tidak diskriminatif merupakan contoh 

sikap yang wajib dimiliki. 

Etika terhadap diri sendiri berisi standar perilaku etis yang 

langsung menyentuh pribadi pegawai ybs seperti sikap 

jujur, keikhlasan dalam bekerja, percaya diri, peduli pada 

kesehatan diri baik jasmani dan rohani, menjaga kehar-

monisan keluarga, serta berpenampilan rapi dan sopan. 

P 
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Etika terhadap sesama pegawai berisi standar perilaku etis 

yang memngatur interaksi dengan sesama pegawai secara 

pribadi. Sikap yang wajib dipelihara antara lain sikap saling 

menghormati perbedaan agama/ kepercayaan, menghar-

gai perbedaan pendapat, sikap empati terhadap perasaan 

orang lain, menjunjung harkat dan martabat PNS, dan se-

terusnya. 

 

Internalisasi Kode Etik di BPKP DIY 

Susunan standar perilaku etis yang terdapat dalam aturan 

perilaku sebagaimana diuraikan di atas tentulah masih 

bersifat umum dengan kalimat yang sangat normatif. 

Diperlukan bahasa yang lebih lugas untuk mengkomunika-

sikan kode etik sampai pada tataran praktik, mengenai apa 

yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. 

Oleh karena itu membangun komunikasi secara terus-

menerus menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan 

kode etik, termasuk komunikasi tersebut dibangun lewat 

keteladanan pimpinan dalam kegiatan sehari-hari. 

 

Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 

telah mencanangkan untuk melakukan komunikasi secara 

berkelanjutan terhadap kode etik yang sudah dikeluarkan 

pada akhir tahun 2009 tersebut dan telah dibagikan 

kepada semua pegawai dalam wujud buku saku. Hara-

pannya jangan sampai komitmen untuk menegakkan in-

tegritas dan etika hanya berhenti sampai tataran pembua-

tan aturan tertulis dan dokumen kode etik sendiri berakhir 

sebagai pajangan saja di balik lemari kaca perpustakaan, 

sementara buku saku yang sudah diberikan kepada pega-

wai entah ada di mana.  

Sebagai bagian dari pengembangan budaya kerja, dengan 

mengkomunikasikan secara terus-menerus isi kode etik 

maka diharapkan ada perhatian dari setiap pegawai 

bahwa ada kode etik yang sudah menjadi aturan tertulis 

yang harus dipatuhi, lalu dipahami isinya secara lengkap 

dan selanjutnya lambat laun tumbuh kesadaran dan ke-

hendak yang kuat dalam diri seluruh pegawai untuk men-

gimplementasikannya dalam setiap pekerjaan maupun 

dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kantor, di ten-

gah masyarakat, maupun di dalam keluarga. 

Harus diakui tidak mudah membuat pegawai untuk mau 

menaruh perhatian pada buku kode etik, misalnya untuk 

sekedar membacanya saja satu per satu isi buku tersebut. 

Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, pertama mung-

kin memang bukunya sudah hilang entah di mana, atau 

kedua buku kode etik memang kurang menarik karena 

berisi kalimat-kalimat klise yang mengingatkan kita pada 

butir-butir pengamalan Pancasila. Atau ketiga, yang lebih 

parah, yakni kita enggan menyentuhnya karena kita tahu 

kita masih banyak melanggarnya dan belum akan bisa 

mengubah keadaan tersebut menjadi sesuai dengan yang 

diinginkan dalam buku kode etik.  

Cara yang ditempuh dalam komunikasi kode etik pertama-

tama adalah membantu setiap pegawai memahami secara 

utuh isi buku kode etik. Harus diingatkan bahwa kode etik 

bukan melulu soal uang, tetapi mulai dari hal-hal yang 

terlihat sepele, seperti sekedar memakai name tag, tidak 

menaruh abu atau puntung rokok sembarangan, berpar-

tisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan kantor, dll. 

Untuk fase itu sudah disepakati ada komunikasi rutin se-

cara lisan mengenai kode etik, yaitu dengan membuat 

ilustrasi implementasi kode etik atau sekedar memba-

cakan butir-butir kode etik pada kesempatan doa pagi 

bersama setiap Kamis pagi. Selain itu komunikasi lisan juga 

dilakukan oleh para pimpinan dalam berbagai kesempatan 

rapat, diskusi, atau kegiatan di kantor. 

Media lain yang dipakai adalah komunikasi kode etik lewat 

penulisan artikel mengenai implementasi etika pada ma-

jalah dinding kantor atau majalah intern seperti ini, serta 

melakukan diskusi atau obrolan tentang interpretasi kode 

etik.  

Mengenai yang terakhir, diperlukan untuk lebih 

“membumikan” apa sebenarnya yang dipahami  

sebagai standar perilaku etis dalam keadaan-keadaan ter-

tentu. Karena persepsi nilai yang berbeda, suatu keadaan 

atau perilaku dapat muncul tiga pandangan: etis, tidak 

etis, atau bukan persoalan etika. Hal ini mengingat nilai-
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nilai yang dipegang setiap individu dipengaruhi oleh ling-

kungan di mana yang bersangkutan tumbuh dan berkem-

bang, sehingga perspektif pemahaman atas suatu  hal 

atau keadaan mungkin menjadi berbeda. Bisa jadi se-

suatu dianggap tidak etis oleh seseorang, tetapi orang 

lain menganggap sebaliknya, dan masing-masing memiliki 

alasan pembenar. Maka dalam implementasi kode etik 

mungkin akan sering muncul adanya dilema etika karena 

perbedaan orientasi mengenai persoalan-persoalan etika. 

Pertanyaan-pertanyaan etika dalam tabel satu bisa men-

jadi sebuah contoh komunikasi implementasi kode etik. 

Contoh keadaan dan pertanyaan etika 1 sampai 4 dalam 

tabel adalah contoh yang mencoba mengilustrasikan in-

terpretasi unsur-unsur dari kode etik huruf A butir 7 yang 

menetapkan bahwa setiap pegawai wajib menggunakan 

sumber daya negara dengan efisien dan efektif. Semen-

tara pertanyaan 5 sampai 9 adalah contoh interpretasi 

unsur-unsur dari kode etik huruf B angka 4 yang men-

yatakan bahwa setiap pegawai wajib membangun etos 

kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

Melalui komunikasi yang dilakukan dalam berbagai media 

dan berbagai kesempatan pada akhirnya diharapkan 

kode etik benar-benar terinternalisasi dalam diri semua 

pegawai perwakilan BPKP DIY dan semuanya tergerak 

untuk nyengkuyung kebijakan pelaksanaan kode etik se-

hingga komitmen pimpinan BPKP akhirnya sungguh men-

jadi komitmen seluruh pegawai. 

Partisipasi Stakeholder 
Niat sungguh-sungguh untuk menerapkan kode etik perlu 

ditunjukkan secara terbuka sedemikian supaya dengan 

sendirinya dapat tercipta mekanisme pengawasan atas 

perilaku pegawai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perwakilan BPKP DIY adalah melibatkan pihak eksternal 

untuk berpartisipasi dalam penegakan integritas dan 

etika pegawai BPKP. Agar pihak eksternal dapat ikut ber-

partisipasi, maka kode etik pegawai BPKP perlu diketahui 

oleh publik, dalam hal ini mitra kerja yang menjadi stake-

holder BPKP. Untuk itu pada tahun 2010 selain komuni-

kasi intern, program penegakan integritas dan etika pada 

pengembangan budaya kerja perwakilan BPKP DIY telah 

mencanangkan kegiatan komunikasi eksternal kode etik 

pegawai BPKP. 
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Komunikasi ekstern direncanakan dalam sejumlah alter-

natif media. Salah satunya dengan memasang kutipan 

kode etik tertentu pada ruang depan resepsionis agar 

terbaca dengan jelas oleh setiap tamu yang akan datang.  

Kutipan kode etik tersebut dapat menggunakan sekedar 

banner atau run tex secara elektronik. Media lain yang 

dapat dipakai adalah pembuatan pin dan atau stiker yang 

berisi muatan kode etik yang disematkan pada pegawai 

yang melaksanakan tugas pengawasan atau pelayanan 

lainnya kepada mitra kerja. Pin atau stiker tersebut 

ditempatkan sedemikian agar mudah terbaca pihak lain. 

Media lain yang dipertimbangkan sebagai bentuk komu-

nikasi ekstern adalah komunikasi langsung secara lisan 

dengan mitra kerja. Komunikasi langsung tersebut dapat 

dilakukan secara insindentil disisipkan dalam kesem-

patan sosialisasi atau pertemuan tertentu dengan mitra 

kerja. Komunikasi lisan juga tengah dipertimbangkan 

menjadi bagian dari prosedur kerja standar dalam pelak-

sanaan penugasan pengawasan. Misalnya pada setiap 

pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan mitra kerja 

atau auditan dalam penugasan pengawasan diucapkan 

kalimat-kalimat tertentu bermuatan kode etik yang rele-

van. Kelihatannya terkesan nganeh-nganehi, tetapi ben-

tuk komunikasi seperti ini mungkin efektif menum-

buhkan sikap dalam diri seseorang untuk menaati kode 

etik karena bila sudah diucapkan maka orang akan 

menunggu apa yang akan dilakukan, apakah kata sama 

dengan perbuatan. Selain itu dengan sendirinya tercipta 

mekanisme pengawasan di mana mitra kerja secara ter-

buka sudah diberitahukan pernyataan sikap pegawai 

BPKP sesuai kode etik dan diharapkan akan membantu 

pegawai BPKP untuk menaati kode etik tersebut dengan 

tidak menawarkan sesuatu apa pun yang dapat mem-

buat pegawai BPKP melanggar kode etiknya. 

Pada akhirnya penerapan kode etik sangat tergantung 

pada keberanian untuk melakukan perubahan dengan 

satu tujuan yaitu tegaknya integritas organisasi. Tanpa 

keberanian, tanpa kehendak yang kuat kode etik mung-

kin akan menjadi sekedar utopia belaka.  
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Pendahuluan 

Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi pada institusi pemerin-

tahan telah berkembang pesat dalam 

beberapa tahun terakhir, khususnya 

penggunaan internet dan intranet. 

Kemajuan teknologi tersebut melibat-

kan jumlah yang semakin besar, baik 

dari sisi  data yang diproses dan infor-

masi yang dihasilkan. Hal ini mem-

bawa dampak terhadap kebutuhan 

pengendalian (control environmment). 

Teknologi Informasi (TI) dan komuni-

kasi saat ini telah menjadi komponen 

utama dalam rencana startegis dan 

aktivitas pokok dari suatu instansi 

pemerintah. Lebih lanjut, pengelolaan 

risiko atas pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadi 

sangat penting sehingga pengelolaan 

yang efektif dan efisien terhadap 

penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi menjadi sangat vital. 

Penggunaan komputer yang semakin 

meningkat pada instansi pemerin-

tahan mengakibatkan adanya keter-

gantungan terhadap sistem informasi 

dan komputerisasi dalam rangka o-

perasional sehari-hari, pemberian 

layanan kepada publik, pengolahan, 

pemeliharaan, serta penyusunan lapo-

ran-laporan penting bagi organisasi. 

Disisi lain penggunaan teknologi infor-

masi dan komunikasi sangat rentan 

terhadap ancaman dan kerentanan 

(vulnerability)  tersebut harus dimini-

malkan. Lebih jauh penggunaan kom-

puter dan sistem informasi atau lebih 

luas termasuk juga telekomunikasi 

(Information and Telecommunication 

Technology – ICT) membawa dampak 

yang sangat radikal dalam mem-

proses, mencatat, dan mengedalikan 

suatu informasi. Kesalahan yang signi-

fikan dalam suatu proses dapat men-

gakibatkan kerugian yang luar biasa 

bagi organisasi, tidak hanya bersifat 

keuangan tapi juga non-keuangan, 

seperti tidak tercapainya tujuan or-

ganisasi.  

Implikasinya, tingkat kerahasiaan, 

integritas data dan informasi, ket-

ersediaan, dan kehandalan sistem 

yang menghasilkan informasi tersebut 

harus menjadi perhatian utama. Sis-

tem pengendalian intern TI menjadi 

faktor yang sangat penting dalam 

suatu lingkungan atau sistem yang 

menggunakan TI. Pengendalian intern 

tersebut harus dapat dan cukup untuk 

mengimbangi tingkat risiko yang terin-

dentifikasi sehingga mengurangi dam-

pak risiko tersebut pada tingkat yang 

dapat diterima. 

Sebagai auditor internal, auditor da-

pat membantu dan mengevaluasi  

dalam memberikan masukan se-

berapa jauh pengendalian suatu sis-

tem efek-

tif dan 

efisien. 

Auditor 

dapat mengevaluasi tingkat kecuku-

pan pengendalian intern atas peng-

gunaan TI untuk mengurangi risiko 

kerugian akibat kesalahan, kecuran-

gan, bencana, atau kejadian lain yang 

berakibat tidak berfungsinya suatu 

sistem. Diharapkan auditor dapat 

memberikan keyakinan bahwa tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan 

penggunaan TI. 

Dari sisi manajemen atau pengguna 

TI, implementasi TI mempunyai be-

berapa tujuan atas investasi TI yang 

telah dikeluarkan tersebut, yaitu : 

memperoleh nilai tambah dari aktivi-

tas atau bisnis yang dilakukan melalui 

pengurangan biaya, peningkatan 

efisiensi dan efektivitas, dan perbai-

kan layanan. Secara umum tujuan 

utama bagi managemen atau or-

ganisasi adalah penggunaan TI dalam 

rangka mendukung proses bisnis atau 

aktivitas organisasi yang mencakup: 

1. Tingkat Kerahasiaan 

(Confidentiality) 

Aspek ini berkaitan dengan 

perlindungan terhadap informasi yang 

sensitif apabila diketahui oleh pihak 

yang tidak berkepentingan atau tidak 

berhak. Kondisi ini berpengaruh 
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terhadap seberapa ketat tingkat 

pengendalian yang harus diterapkan 

pada suatu sistem. 

2.Keakuratan dan Kelengkapan 

(Integrity) 

Aspek ini mengacu kepada tingkat 

keakuratan dan kecukupan serta 

validitas sesuai dengan persyaratan 

atau kebutuhan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

penting sehingga informasi yang 

dihasilkan dari suatu sistem dapat 

dipercaya untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Ketersediaan (Availability) 

Unsur ini berhubungan dengan 

ketersediaan informasi pada saat 

yang dibutuhkan, baik saat ini 

maupun di saat mendatang. Hal ini 

terkait pada pengamanan sumber 

daya dan tingkat kemampuan, baik 

yang berkaitan dengan sumber daya 

manusia, infrastruktur, dan 

pengamaman terhadap bencana atau 

musibah. Oleh karena itu 

ketersediaan informasi harus dapat 

dijaga dan selalu tersedia pada saat 

dibutuhkan.  

4. Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan berkaitan dengan tingkat 

konsistensi dari suatu sistem atau 

kemampuan sistem untuk tetap 

berjalan sesuai fungsinya pada 

kondisi yang telah ditentukan.  

5. Ketaatan (Compliance)  

Aspek ini berkaitan dengan 

pemenuhan terhadap ketentuan 

hukum, peraturan perundang-

undangan, dan perikatan 

sebagaimana berlaku dalam 

aktivitas organisasi. 

Auditor, termasuk auditor internal, 

harus dapat memberikan keyakinan 

bagi managemen organisasi bahwa 

tujuan-tujuan tersebut di atas dapat 

tercapai. Keyakinan tersebut dapat 

diberikan dengan memberikan 

masukan bagaimana seharusnya 

pengendalian yang baik diterapkan 

dalam penggunaan TI. Oleh karena 

itu auditor TI memerlukan suatu 

acuan atau rujukan berkaitan 

dengan pengendalian intern pada 

lingkungan organisasi yang berbasis 

TI. Salah satu acuan adalah Control 

Objectives for Information and 

Related Technology (COBIT). 

 

Control Objectives for Information 

and Related Technology. 

COBIT adalah suatu framework atau 

bentuk dari praktik-praktik terbaik 

dalam pengendalian atas pengel-

olaan Teknologi Informasi (TI). 

Framework ini lebih menitikberat-

kan pada pengendalian (control) 

dalam rangka mengoptimalkan pe-

manfaatan atas implementasi TI, 

menjamin adanya pemberian jasa 

(service delivery) dan memberikan 

salah satu bentuk pengukuran atau 

kriteria. COBIT dikembangkan oleh 

IT Governace Institute (ITGI) sejak 

tahun 1998. 

COBIT merupakan alat dalam pen-

yelenggaraan tata kelola yang baik 

di bidang TI (IT Governance). IT Gov-

ernance didefinisikan sebagai :  

“as a set of relationships and proc-
esses to direct and control the en-
terprise in order to achieve the en-
terprise’s goals by adding value 
while balancing risk versus return 
over IT and its processes”. 
 
Definisi di atas menyebutkan bahwa 

IT Governance merupakan  sejumlah 

relasi dan proses dalam menga-

rahkan dan mengendalikan or-

ganisasi sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan cara menda-

patkan nilai tambah dari pengel-

olaan risiko atas manfaat yang 

diperoleh dengan menerapkan TI 

serta proses yang terlibat didalam-

nya. Oleh karena itu managemen 

organisasi dalam berbagai level 

mempunyai peran yang penting 

pengendalian TI dan proses TI. Se-

cara umum penggambaran govern-

ance dalam COBIT dapat dilihat 

dalam gambar (figure 3) : 

Diagram tersebut  menggambarkan 

beberapa bagian dari COBIT yang 

disusun dalam mendukung tiga level 

pengguna yaitu :  Executive Man-

agement and Boards (manajemen 

Puncak), Business and IT Manage-

ment (manajemen TI) dan Govern-

ance, Assurance, Control and Secu-

rity Professionals (para Profesional).  

Secara ringkas bagian atau modul 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.Board Briefing on IT Govern-

ance,2nd Edition : membantu man-

agemen memahami mengapa IT 

Governance penting dan isu-isu 

penting serta tanggung jawabnya. 

2.Management guidelines/maturity 

models: membantu manajemen 
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menyusun bentuk tanggung jawab, 

mengukur kinerja dan acuannya 

serta membantu mengatasi kele-

mahan kapabilitas. 

3. Frameworks: merupakan pengor-

ganisasian  tujuan IT Governance dan 

praktik-praktik yang sehat yang dapat 

dilakukan. 

4. Control objectives: memberikan se-

jumlah persyaratan yang harus dipe-

nuhi oleh manajemen dalam  mewu-

judkan pengendalian intern yang 

efektif atas setiap proses dalam TI. 

5. IT Governance Implementation 

Guide:Using COBIT ® and Val IT TM, 

2nd Edition : pedoman implementasi 

IT Governance 

6. COBIT® Control Practices: Guidance to 

Achieve Control Objectives for Suc-

cessful IT Governance, 2nd Edition: 

memberikan pedoman mengapa satu 

pengendalian penting dan bagaimana 

menginplementasikannya 

7. IT Assurance Guide: Using COBIT: 

memberikan pedoman bagaimana 

COBIT digunakan dalam mendukung 

berbagai aktivitas assurance. 

Gambaran di atas memberikan pema-

haman bahwa COBIT merupakan ker-

angka berfikir dan alat yang dapat 

digunakan untuk menghubungkan 

antara persyaratan suatu pengenda-

lian (control), masalah teknis TI, dan 

risiko bisnis dari suatu organisasi se-

hingga governace dan control yang 

baik dapat dicapai. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut maka COBIT 

dikembangkan dengan mempertim-

bangkan 4 karakteristik, yaitu : 

1.  Business-focused 

 TI dibangun dalam rangka me-

menuhi kebutuhan organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetap-

kan sehingga investasi, pengelolaan, 

dan pengendalian atas sumber daya 

TI dapat digunakan dalam mengha-

silkan informasi yang diinginkan. 

Figure 5 menggambarkan siklus 

penggunaan TI didasarkan pada 

kebutuhan organisasi (business 

requirements) dalam rangka 

menghasilkan informasi yang pada 

akhirnya digunakan dalam me-

menuhi kebutuhan organisasi un-

tuk mecapai tujuannya.  
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2. Process-oriented 

COBIT mendifinisikan aktivitas Teknologi Informasi seba-

gai suatu proses yang melibatkan 4 komponen, yaitu Plan 

and Organise (PO); Acquire and Implement (AI), Deliver 

and Support (DS), dan Monitor and Evaluate (ME). Keem-

pat komponen tersebut saling mempengaruhi dan ber-

hubungan sebagaimana terlihat dalam figure 8.  

Secara ringkas pengertian 4 komponen tersebut akan 

diuraikan dalam uraian berikut.  

Plan and Organise (PO) berkaitan dengan proses 

perencanaan dalam menerapkan TI yang meliputi 

perencanaan strategis, visi, misi, dan arah pengembangan 

TI dikaitkan dengan tujuan organisasi. Komponen ini 

biasanya berhubungan dengan pertanyaan sejauhmana TI 

searah dengan tujuan organisasi?, Apakah tingkat risiko 

dengan adanya TI telah dapat dikelola?, Apakah kualitas 

sistem TI telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

organisasi? 

Acquire and Implement (AI) adalah komponen yang 

berkaitan dengan operasionalisasi atas strategi TI yang 

telah ditetapkan. Solusi dalam penerapan TI harus dapat 

diidentifikasikan, dikembangkan, dan diperoleh serta 

diimplementasikan dalam suatu proses. Biasanya 

komponen ini berhubungan dengan apakah sistem baru 

yang diterapkan akan berjalan sempurna? Apakah proyek 

yang dilaksanakan akan selesai pada waktunya dengan 

biaya yang telah dianggarkan? 

Deliver and Support (DS) adalah komponen yang 

berkaitan dengan seberapa baik kualitas layanan TI dan 

dukungannya terhadap pengguna, tingkat keamanan dan 

keberlasungan layanan serta pengelolaan fasilitas TI. 

Secara umum komponen ini dibutuhkan untuk menjawab 

pertanyaan seperti apakah informasi yang dihasilkan 

dapat dijamin kerahasiaannya, keakuratannya, 

ketersediaannya, dan keamanannya? Apakah biaya yang 

dibutuhkan sesuai budget yang telah ditetapkan? 

Monitor and Evaluate (ME) adalah komponen yang 

berkaitan dengan proses monitoring dan penilaian atas 

pelaksanaan TI, termasuk didalamnya pengukuran kinerja, 

pengendalian yang efisien dan efektif, serta informasi 

yang dihasilkan memenuhi kriteria jaminan kerahasiaan, 

keakuratana, ketersediaan, dan keamanan.  

Keempat komponen tersebut nantinya dijabarkan lagi ke 

dalam 34 proses TI yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi kelengkapan suatu aktivitas TI dan 

pertanggungjawabannya. 

 

3. Control-based 

Karaktiristik ini berkaitan dengan proses pengendalian 

yang ada dalam proses TI, dalah hal ini terdapat 34 tujuan 

pengendalian (control objectives). Pengendalian ini meli-

puti kebijakan, prosedur, praktik-praktik, dan struktur 

organisasi yang disusun untuk memberikan jaminan yang 

layak bahwa tujuan organisasi akan tercapai dan kejadian-

kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah, dideteksi, 

dan diperbaiki. Sedangkan definisi tujuan pengendalian 

adalah suatu pernyataan tentang hasil atau tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai dengan adanya penerapan 

prosedur pengendalian pada aktivitas TI tertentu. 

Gambaran yang jelas tentang pengendalian ini dapat dili-

hat pada figure 9. Pada intinya pengendalian adalah mem-

bandingankan antara proses TI yang dilaksanakan dengan 

standar atau kriteria yang telah ditetapkan dan jika terjadi 

perbedaan dilakukan tindakan perbaikan. Pengendalian 

yang efektif dapat mengurangi risiko, meningkatkan nilai 

dari suatu layanan, dan meningkatkan efisiensi karena 

makin sedikit kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem.  
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Pada dasarnya sistem pengendalian (control) memberi 

pengaruh terhadap pengelolaan TI pada tiga level 

manajemen: 

 Pada level manajemen puncak, startegi dan tujuan 

organisasi ditetapkan, kebijakan disusun untuk 

mengelola sumber daya dalam rangka mewujudkan 

tata kelola dan pengendalian TI 

 Pada level operasional (the business process level), 

pengendalian diterapkan pada aktivitas organisasi. 

Otomatisasi atas penggunaan sistem informasi dibu-

tuhkan  pengendalian yang dikenal dengan applica-

tion controls. Aplication control biasanya berhubun-

gan dengan unsur kelengkapan, akurasi, validitas, 

otorisasi, dan pemisahan fungsi 

 Pada level pendukung, pengendalian pada layanan TI 

dikenal dengan sebutan general controls yang dide-

finisikan sebagai pengendalian yang melekat pada 

proses dan layanan TI, seperti pengembangan sistem, 

manajemen perubahan, keamanan, dan operasi kom-

puter.  

4. Measurement-driven  

 Karakteristik ini berhubungan dengan bentuk atau 

model pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja TI sehingga seberapa jauh implementasi TI dit-

erapkan dan dapat ditingkatkan. 

Uraian di atas memberikan gambaran awal  mengapa CO-

BIT dapat digunakan sebagai framework dan bentuk dari 

praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan sistem pengen-

dalian intern pada lingkungan yang menggunakan 

teknologi informasi. Gambaran secara menyeluruh dari 

framework COBIT dapat dilihat dalam figure 23, yang 

menggambarkan hubungan dan keterkaitan dengan tujuan 

organisasi, tujuan tata kelola yang baik, sumber daya  dan 

kriteria informasi yang baik, komponen dan tujuan pengen-

dalian.  
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Dalam organisasi pemerintahan, pengaturan mengenai 

sistem pengendalian intern diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60 Tahun 2008) yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SPIP terdiri dari 5 

(lima) unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

pemantauan pengendalian intern. Salah satu unsur tersebut 

yaitu kegiatan pengendalian, adalah tindakan yang 

diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan 

bahwa tindakan mengatasi risiko tersebut telah dilaksanakan 

secara efektif. Kegiatan pengendalian ini dijabarkan dalam 

11 (sebelas) kegiatan dan salah satunya adalah 

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.  

Dalam pasal 21 sampai dengan pasal 33 PP 60 Tahun 2008, 

secara jelas diuraikan bentuk-bentuk pengendalian yang 

harus ada dalam suatu sistem informasi, termasuk di 

dalamnya pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

Dikaitkan dengan framework COBIT maka  COBIT dapat 

digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami pentingnya 

pengendalian dalam lingkungan yang menggunakan 

teknologi informasi. Selain itu COBIT juga merangkum 

bentuk tata kelola TI dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Oleh karena itu jika digambarkan secara sederhana maka 

dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. 

 

Simpulan 

Peran auditor, khususnya auditor internal, sangat penting 

karena auditor selalu berkaitan dengan pengendalian 

dalam rangka memberikan keyakinan kepada managemen 

bahwa pengendalian yang dirancang dapat berjalan 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemahaman 

akan pengendalian tidak hanya dalam lingkungan organisasi 

pada umumnya  tetapi secara khusus dalam lingkungan 

organisasi yang telah menggunakan Teknologi Informasi 

(TI). Kondisi ini menuntut adanya pengetahuan yang lebih 

spesifik, dalam hal ini, auditor internal harus memiliki 

kerangka berfikir yang lebih komprehensif mengenai 

pengendalian dengan memahami Control Objectives for 

Information and Related Technology (COBIT). 
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Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-
usaha yang Anda lakukan, tetapi jika Anda tidak mela-
kukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan ha-

sil… “You may never know what results come of your 

action, but if you do nothing there will be no result.” - 
(Mahatma Gandhi) 
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Latar Belakang 

Pada PP 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPI adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan selu-

ruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efek-

tif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penga-

manan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian 

intern  (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dari definisi tersebut diatas tercermin bahwa SPIP meru-

pakan kewajiban yang harus dilaksanakan di seluruh or-

ganisasi pemerintah. 

Sementara isu  yang selalu  menjadi sorotan publik adalah 

berkaitan dengan korupsi. Walaupun telah terjadi pening-

katan pada Indeks Persepsi Korupsi menurut hasil survei 

Transparency International yaitu dari 2,2 menjadi 2,40, 

posisi Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat 

korupsi yang tinggi. Hal ini terlihat negara Indonesia ma-

sih berada pada peringkat 130 dari 163 negara yang disur-

vei. Banyak pihak berpendapat penyebab terjadinya per-

masalahan tersebut salah satunya adalah kelemahan sis-

tem pengendalian intern. selain itu tingginya tingkat 

korupsi terutama disebabkan oleh pemberantasan 

korupsi yang masih bertumpu pada penindakan (represif) 

dari pada pencegahan (preventif).   

Seharusnya pemberantasan korupsi di Indonesia 

memerlukan penanganan yang sistematis. Hal ini sejalan 

dengan United Nations Convention against Corruption 

(UNCAC) tahun 2003 dan telah diratifikasi dengan UU 

Nomor 7 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa 

pencegahan korupsi  harus dilakukan seiring dengan 

upaya repressive dalam pemberantasan korupsi. Salah 

satunya adalah dengan penguatan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah.  

Hal ini juga sejalan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 

dan arahan Presiden khusus kepada BPKP. 

 Salah satu kelemahan terjadinya fraud dan korupsi 

adalah kelemahan penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pada Instansi Pemerintah  terjadi 

karena :  

 Pimpinan Instansi Pemerintah masih belum 

sepenuhnya sadar pentingnya sistem pengendalian 

intern.  

 Perspektif Pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor 

atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem 

pengendalian intern belum sepenuhnya mendukung 

terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai. 

 Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh 

personil baik secara sengaja maupun tidak disengaja.  

Terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selain sebagai 

amanah dari reformasi di bidang keuangan negara   

diharapkan dapat mengatasi permasalahan di atas.   

Namun demikian fraud dan korupsi atau KKN mempunyai 

karakteristik yang  khusus atau unik karena korupsi pada 

hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang 

tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan 

menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas 

tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan 

tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata 

dan dapat merugikan keuangan negara.  Oleh karena itu 

telah dikembangkan suatu alat yang dapat digunakan  

untuk mencegah dan mendekteksi kemungkinan 

terjadinya risiko, yaitu Fraud Control Plan (FCP).  

 

Sekilas Mengenal FCP dalam Kaitannya 

dengan Penerapan SPIP 
oleh : Anjar Suryatmono  SE 
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Fraud Control Plan 

Fraud Control Plan (FCP) adalah pengendalian yang 

dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu 

organisasi untuk mencegah, menangkal, dan 

memudahkan pendeteksian, jumlah, serta frekuensi 

kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang 

ditandai dengan eksistensi dan impelemtasi  atribut-

atribut FCP dalam kerangka upaya mencapai tujuan 

organisasi secara keseluruhan. Disis lain FCP tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan atau membatalkan 

pengendalian yang ada namun merupakan tambahan dan 

atau komplemen dari pengendalian yang telah 

ditetapkan. 

FCP dikembangkan BPKP sebagai auditor presiden, guna 

mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah baik pusat 

maupun daerah dengan tujuan  mencegah/

meminimalisasi, menangkal dan memudahkan 

mendeteksi kejadian fraud atau korupsi dengan 

melaksanakan atribut-atribut fraud control plan.   

Pengembangan program fraud control plan ini merupakan 

tindak lanjut dari INPRES  NOMOR 5 TAHUN 2004 Tentang 

Percepatan Pemberantasan Tindakan Korupsi butir 5 dan 

9 antara lain menyebutkan : 

 Menetapkan program dan wilayah yang menjadi 

tanggung jawabnya  sebagai  program dan wilayah 

bebas korupsi  

 Meningkatkan upaya pengawasan  dan pembinaan  

aparatur untuk  meniadakan perilaku koruptif  di 

lingkungannya. 

Disamping inpres tersebut juga terdapat arahan Presiden 

RI secara khusus kepada BPKP yaitu : 

 Mendorong percepatan pemberantasan Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme 

 Mendorong penerapan good governance sektor 

publik dan korporat 

 Mendorong peningkatan kualitas layanan publik 

Serta Hasil rakornaspan sebagai berikut : 

 Perlu mengkaji ulang aturan-aturan yang 

diindikasikan menjadi penyebab kejadian korupsi / 

tindakan koruptif. 

 Perlu pelatihan manajemen tingkat tinggi bagi kepala 

daerah  berkaitan dengan pemberantasan korupsi. 

Selain inpres dan arahan presiden tersebut diatas, latar 

belakang pengembangan FCP adalah berdasarkan hasil 

survei terhadap instansi pemerintah baik daerah maupun 

pusat yang  secara hipotetis organisasi pemerintah belum 

memiliki dan atau menerapkan atribut pengendalian yang 

dirancang secara spesifik untuk mencegah kemungkinan 

terjadi fraud atau korupsi.  Hasil survei KKN oleh BPKP 

(2006) menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah 

belum  memiliki dan menerapkan pencegahan korupsi 

secara terencana dan sistematis, yaitu dalam 3 tahun 

berturut-turut capaian hanya 4%, 6%, dan 7 % dari jumlah 

instansi setingkat eselon 2 dan BUMN/D yang memiliki 

bentuk pencegahan korupsi yang terencana dan 

sistematis. 

 

Mengapa fraud dan korupsi perlu dicegah? 

Fraud dan korupsi harus dicegah karena korupsi dan  

fraud sangat merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan 

negara. Selain itu biaya pengungkapan kejadian korupsi 

relatif mahal  dan membutuhkan waktu yang tidak sing-

kat. Hasil penelitian RtTN ACFE Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa waktu yang diperlukan untuk mendeteksi kejadian 

fraud/korupsi rata-rata adalah 18 (delapan belas) bulan. 

Implikasinya  semakin kecil selang waktu antara kejadian 

fraud/korupsi dengan upaya pengungkapan kejadian ko-

rupsi, semakin besar kemungkinan keberhasilan pengung-

kapan kejadian korupsi. Kebalikkannya, semakin lama 

kejadian fraud/korupsi tidak terungkap semakin memberi 

peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakann-

ya dengan kecurangan yang lain. Serta Keberhasilan me-

nindak, setelah korupsi terjadi, bersifat paradok.  
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Gambaran perspektif Fraud dan Korupsi sebagai berikut : 

Dalam perspektif ini terlihat dalam 3 level/kategori yaitu 

kategori 1, kategori dan kategori 3 ibarat gunung es yang 

terlihat dan terdeteksi sangat kecil hanya di kategori satu. 

Kategori fraud pertama itu yang selama ini terlihat di Indo-

nesia khususnya dan di dunia pada umumnya.  

Menurut COSO,  pencegahan terhadap fraud dan korupsi 

harus dilakukan karena manajemen mempunyai tanggung 

jawab untuk melaporkan adanya fraud atau korupsi. Oleh 

karena itu manajemen bertanggung jawab atas : (1) penye-

lenggaraan pengendalian intern dengan menetapkan stan-

dar dan prosedur ketaatan (compliance standar & procedu-

re) yang harus diikuti oleh setiap pegawai dan wakil organi-

sasi lainnya, (2) menugaskan orang-orang pada level terten-

tu dalam organisasi dengan tanggung jawab penuh untuk 

mengawasi ketaatan terhadap standar dan prosedur, (3) 

tidak mendelegasikan kewenangan secara penuh kepada 

individu yang diketahui, atau selayaknya diketahui kecuali 

melalui pelaksanaan uji tuntas, (4) mengkomunikasikan se-

cara efektif standar dan prosedur yang telah ditetapkan ke-

pada semua pegawai, (5) melaksanakan langkah-langkah 

untuk mencapai kesesuaian dengan standar, seperti meman-

faatkan sistem monitoring dan auditing untuk mendeteksi 

fraud serta mendapatkan sistem pelaporan yang memung-

kinkan para pegawai dan wakil organisasi lainnya melapor-

kan fraud yang dilakukan oleh orang lain dalam organisasi 

tanpa merasa takut akan tindakan balas dendam, standar  

diterapkan secara konsisten melalui mekanisme yang tepat, 

dan jika suatu pelanggaran terdeteksi, organisasi harus men-

gambil langkah-langkah yang tepat untuk merespon hal itu 

dan mencegah pelanggaran yang sama pada masa menda-

tang.  

Atribut Fraud Control Plan  

Terdapat 10 atribut dalam rangka penerapan FCP yang dapat 

digunakan sebagai salah satu media dalam rangka memper-

kuat penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang diu-

raikan sebagai  berikut: 

1. Kebijakan Makro yang terintegrasi. Kebijakaan tersebut 

adalah pernyataan sikap (komitmen) organisasi ter-

hadap fraud/korupsi, dijabarkan sampai dengan rencana 

tindak, serta dikomunikasikan kepada stakeholders dan 

pegawai/karyawan secara sistematis. Bentuk dan siste-

matika dokumen kebijakan tersebut dapat berbeda an-

tara satu organisasi  dengan organisasi pemerintahan 

lainnya. 

2. Struktur pertanggungjawaban. Dalam struktur pertang-

gungjawaban, tanggungjawab tersebut dimulai sejak 

tingkat top management/pimpinan sampai dengan ting-

kat operasional yang disusun sedemikian rupa agar tidak 

terjadi lapping namun terdapat check and balances se-

cara otomatis. 

3. Kajian risiko fraud/korupsi. Pengkajian ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran terkini, pada entitas pe-

merintahan, mengenai risiko kemungkinan kejadian 

fraud pada area atau bidang tertentu yang memerlukan 

pengelolaan dan penyempurnaan aturan atau kebijakan 

sehingga upaya organisasi pemerintah lebih terarah dan 

efisien dalam memanfaatkan sumber daya.   

4. Kepedulian pegawai. Seluruh pegawai dalam organisasi 

pemerintahan hendaknya memahami pengertian fraud/

korupsi, perbedaaan perbuatan fraud/korups dan bukan 

fraud/korupsi, permasalahan fraud/korupsi, serta tahu 

apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian 

(berpotensi) fraud/korupsi. Kegiatan yang dapat dilaku-

kan misalnya berupa berbagai kegiatan sosialisasi kepa-

da pegawai.  
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5. Kepedulian pelanggan. Entitas pemerintahan perlu men-

ginformasikan kepada masyarakat/ stakeholders berkai-

tan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek-praktek 

kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban  layanan suatu 

organisasi pemerintahan serta dapat menimbulkan/

menumbuhkan kepedulian dari pelanggan/masyarakat 

terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi. 

6. Sistem pelaporan kejadian korupsi. Pimpinan organisasi 

pemerintahan hendaknya mempertimbangkan cara 

yang paling efektif dan tepat untuk menerima dan men-

yikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik 

dari pegawai, pelanggan maupun masyarakat pada 

umumnya. 

7. Pengungkapan yang dilindungi. Pimpinan organisasi 

pemerintahan harus membuat dan memiliki komitmen 

yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan 

melindungi semua upaya dalam kaitannya dengan pen-

gidentifikasian dan pengungkapan fraud/korupsi dida-

lam organisasi yang dikelola.  

8. Pengungkapan kepada pihak eksternal. Pimpinan orga-

nisasi pemerintahan harus memiliki pedoman penyam-

paian pengungkapan kepada pihak diluar organisasinya 

dan menjaga informasi berkaitan dengan pengungkapan 

kejadian fraud/korupsi kepada instansi yang berwenang 

diluar organisasinya. 

9. Standar investigasi. Merupakan pedoman/standar yang 

dilakukan terhadap kejadian fraud/korupsi untuk men-

dapatkan/memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya 

(investigasi) dan harus ditangani/diinvestigasi oleh pihak 

yang berkompeten. 

10. Standar perilaku dan disipi. Merupakan Standar yang 

harus berlaku bagi semua kelompok dan kategori 

pegawai guna mendukung pelaksanaan kegiatan 

organisasi. 

Atribut-atribut tersebut di atas pada dasarnya merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian 

intern, seperti adanya kebijakan, prosedur, kajian risiko, 

struktur organisasi, pelaporan, dan aturan perilaku. 

Secara lebih ringkas Framework FCP adalah sebagai berikut 

Simpulan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Fraud Control 

Plan (FCP) sebagai salah satu cara pencegahan terhadap 

kejadian fraud/korupsi merupakan bagian yang sangat 

penting dalam penerapan sistem pengendalian intern, dalam 

hal ini adalah SPIP.  Karena FCP merupakan salah satu tools 

yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern maka Fraud Control Plan dapat 

dilaksakan dengan efektif jika organisasi tersebut sudah 

memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. 

Implikasinya, Pelaksanaan Fraud Control Plan secara 

memadai akan sangat membantu organisasi dalam 

pelaksanaan SPIP dan pencegahan secara dini kejadian 

fraud/korupsi dan penanganannya. 

Lebih jauh, implementasi SPIP sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008 serta dengan 

mengaplikasikan program Fraud Control Plan (FCP)  

diharapkan dapat mewujudkan  pengendalian yang kuat 

guna meminimalisasi sekecil mungkin adanya kebocoran 

keuangan negara. Penerapan SPIP dan dilengkapi dengan 

penerapan FCP diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam mencapai Good Governance,  Transparansi dan 

Akuntabilitas yang memadai sesuai dengan harapan 

pemerintah dan masyarakat. 

Daftar pustaka 

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Pedoman FCP BPKP, Jakarta, 2008 
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Pelayanan publik akan dapat dihantarkan dengan 

baik melalui suatu organisasi, dimana setiap individu 

dalam organisasi akan melakukan tugas sesuai dengan 

nilai, norma, sistem dan aturan-aturan yang 

dikoordinasikan dengan baik untuk mencapai tujuan 

bersama (Riyanto. 2009). Berbagai definisi mengenai 

organisasi menurut beberapa penulis secara umum 

dapat dikelompokkan kedalam tiga model yaitu: model 

sistem rasional, sistem natural, dan sistem terbuka 

(Scott. 1998). 

1. Sistem Rasional 

Dalam perspektif model sistem rasional, organisasi 

adalah harapan-harapan bersama dari seluruh anggota 

organanisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan 

memunculkan struktur sosial yang secara relatif 

terformalisasi dengan baik, sehingga organisasi 

dipandang sebagai suatu alat atau instrumen yang 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan (Scott dalam Riyanto, 2009). Melalui 

organisasi harapan-harapan dari setiap individu akan 

dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

terkoordinasi dalam rerangka struktur yang rasional dan 

terorganisir yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara efisien (Riyanto, 2009). 

Karakteristik yang ditekankan dalam sistem rasional 

adalah adanya tujuan yang spesifik dan formalisasi. 

Tujuan yang spesifik selain menyediakan kriteria yang 

jelas untuk memilih dari berbagai aktivitas yang akan 

dilaksanakan, juga memberikan arahan dalam 

pengambilan keputusan mengenai bagaimana struktur 

dari organisasi harus didesain agar tujuan tersebut dapat 

dicapai. Tujuan yang spesifik membutuhkan adanya 

penentuan tugas-tugas yang jelas yang harus 

dilaksanakan, pegawai dengan kualifikasi yang sesuai 

dengan spesifikasi tugas, dan 

pengalokasian sumber daya 

organisasi yang terbatas diantara komponen organisasi 

(Scott.1998). 

Formalisasi dari struktur organisasi bertujuan untuk 

memastikan bahwa tata kelola perilaku dalam organisasi 

telah ditetapkan dan diformulasikan dengan tepat, 

fungsi-fungsi dalam organisasi telah ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi, dan fungsi relasi yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi telah diatur 

tersendiri dalam atribut-atribut dan relasi-relasi 

individual yang berkaitan dengan posisinya dalam 

struktur organisasi. Sehingga formalisasi dapat 

dipandang sebagai upaya untuk membentuk perilaku 

yang lebih dapat diprediksi dengan cara menstandarisasi 

dan mengatur perilaku tersebut, atau dapat juga 

dipandang sebagai upaya yang lebih eksplisit dan terlihat 

sebagai suatu pola hubungan dalam suatu set fungsi-

fungsi dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam 

suatu sistem (Scott.1998). 

Model rasional pada intinya merupakan suatu model 

mekanikal yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisien sebagai mana yang dinyatakan 

oleh Alvin W. Gouldner (Scott. 1998) bahwa:  

Fundamentally, the rational model implies a 
”mechanical” model, in that it views the organization as 
a structure of manipulable parts, each of which is 
separately modifiable with a view to enhancing the 
efficiency of the whole. Individual organizational 
elements are seen as subject to successful and planned 
modification, enactable by deliberate decision. 

Oleh karena itu, suatu struktur organisasi dapat 

dipahami sebagai suatu alat atau suatu instrumen yang 

dapat berupa sistem teknis manajerial, seperti: Total 

Quality Management (TQM); Balanced Scorecard (BSC); 

Six Sigma; Kaizen Budget; Planning, Programming, and 

Memahami Model-Model Organisasi 

                                                   Oleh : Ayi Riyanto, Ak., M.Si 

ARTIKEL 

*) Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi DIY 
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Budgeting System (PPBS); Program Evaluation Review 

Techniques (PERT); Critical Path Methode (CPM) dan lain 

sebagainya,  yang dapat dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja. 

Model sistem rasional ini sering juga disebut sebagai 

pendekatan klasik dimana terdapat tiga model utama 

dalam pendekatan ini (Scott. 1998): 

 

b) Scientific Management oleh Frederick Taylor 

Merupakan metode scientific yang digunakan untuk 

mengoptimalisasikan berbagai cara disetiap tugas-tugas 

yang dilaksanakan oleh individu sehingga dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 

Konsep umum dari metode scientific management 

adalah: 

1) Mengembangkan suatu metode standar untuk 

melaksanakan tugas dan melatih pegawai untuk 

menggunakan metode tersebut; 

2) Menyediakan bagi para pegawai suatu alat-alat yang 

tepat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan; 

3) Melakukan seleksi terhadap pegawai-pegawai yang 

ditunjuk untuk melaksanakan tugas khusus; 

4) Penghasilan tambahan disediakan bagi para pegawai 

pada saat terdapat peningkatan output. 

 

b) Administrative Principle oleh Henry Fayol 

Teori administrative principle ini berlaku bagi seluruh 

komponen organisasi (pegawai dan manajemen) dengan 

mendasarkan pada 5 (lima) elemen pokok dari proses 

manajemen berupa: perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengendalian 

(controlling), pengkoordinasian (coordinating) dan 

pengarahan (commanding) yang difungsikan melalui 4 

(empat) prinsip dasar: 

1) Kesatuan komando (unity of command), bahwa 

setiap pegawai hanya mendapatkan perintah dari 

satu orang penyelia; 

2) Pembagian tugas (division of work), bahwa 

spesialisasi dan efisiensi menyatu dalam setiap diri 

dari pekerja; 

3) Kesatuan arahan (unity of direction), bahwa aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dibawah 

arahan dari seorang manager; 

4) Rantai penguat (scalar chain); bahwa struktur 

organisasi yang ada dapat menggambarkan pola 

hubungan mulai dari pimpinan/direktur hingga ke 

pekerja. 

 

c) Bureaucratic Organization oleh Max Weber 

Birokrasi (Bureaucracy) adalah suatu bentuk khusus dari 

struktur administratif yang dibangun dalam kaitannya 

dengan model otoritas rasional-legal (Weber dalam Scott. 

1998). Birokasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Pembagian tugas yang jelas bagi setiap pegawai, 

2) Mendefinisikan dengan jelas pengorganisasian 

pegawai berdasarkan hirarki, 

3) Seperangkat aturan yang tegas dan sistematik untuk 

mengelola kinerja, 

4) Pemisahan hak milik pribadi dengan hak dan 

kepemilikan organisasi, 

5) Seleksi pegawai yang didasarkan pada kompetensi 

teknis, 

6) Jenjang karir pegawai yang didasarkan pada merit 

system 

 

2.  Sistem Natural  

Dalam perspektif model sistem natural, organisasi adalah 

kolektivitas dari seluruh anggota organisasi, dimana 

setiap partisipan selain berusaha untuk mencapai tujuan 

atau kepentingan yang sama juga untuk mencapai 

berbagai tujuan atau kepentingan yang berbeda, tetapi 

mengakui suatu nilai yang dimiliki oleh organisasi sebagai 

suatu sumber daya yang penting.  Berdasarkan model ini, 
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organisasi memiliki berbagai tujuan yang kompleks dan 

saling bertentangan, yaitu antara tujuan yang ditetapkan 

secara formal dengan tujuan yang secara nyata atau 

secara operasional akan dicapai oleh organisasi. Selain 

itu, terkadang struktur sosial yang informal lebih utama 

dibandingkan dengan struktur formal dalam memahami 

dan memprediksi perilaku organisasi, sehingga modifikasi 

atas suatu organisasi adalah sesuatu yang tidak 

terencana dan merupakan reaksi yang adaptif terhadap 

kondisi yang tidak stabil yang mempengaruhi 

keseimbangan organisasi sebagai suatu sistem yang utuh. 

Langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk merespon 

suatu permasalahan merupakan ciri dari mekanisme 

pertahanan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai bersama yang 

tertanam disetiap anggota organisasi (Scott. 1998). 

Model sistem natural berupaya menyeimbangkan 

keinginan seluruh anggota organisasi dan stakeholders 

lainnya, seperti pelanggan, pemegang saham dan 

pemasok, sehingga suatu organisasi akan berfungsi 

dengan baik pada saat setiap anggota organisasi menjadi 

anggota dari lebih dari satu kelompok kerja yang efektif 

(departemen, komite, atau staff group) yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, anggota organisasi 

yang menjadi bagian dari lebih dari satu kelompok kerja 

akan mampu menjadi penghubung dari berbagai unit 

yang berbeda dan dapat menfasilitasi komunikasi dan 

pertukaran informasi didalam organisasi. 

Perubahan yang terjadi terhadap suatu organisasi akan 

mempengaruhi tidak hanya individual atau satu unit 

dalam organisasi akan tetapi akan mempengaruhi 

keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, dalam 

merencanakan suatu perubahan organisasi harus 

dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis serta 

mengikutsertakan keterlibatan seluruh anggota 

organisasi, sehingga dapat meningkatkan komitmen yang 

kuat dalam melakukan perubahan dan mengurangi 

terjadinya konflik (Riyanto. 2009). 

Terdapat empat model utama dalam perspektif 

sistem natural yaitu: 

a) Hubungan Manusia dari Elton Mayo 

Berdasarkan model hubungan manusia, pekerjaan harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong 

pencapaian produktivitas yang tinggi dengan 

memberikan dorongan kepada pegawai untuk dapat 

menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya, dan 

kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial 

yang informal diantara pekerja dalam suatu grup dan 

antara pekerja dengan majikannya. 

Elton Mayo menetapkan beberapa simpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitiannya sebagai berikut (Boone 

And Kurtz. 1992): 

 Objek, kepribadian dan kejadian dapat menimbulkan 

arti sosial. (social meaning). Relasi diantara ketiga hal 

tersebut terhadap kepuasan dan ketidakpuasan 

pegawai sepenuhnya didasarkan pada situasi 

personal pegawai dan bagaimana pegawai tersebut 

mempersepsikannya. 

 Situasi pribadi dari pegawai merupakan konfigurasi 

dari berbagai hubungan. Konfigurasi tersebut terdiri 

dari referensi personal dan referensi sosial, dimana 

referensi personal berkaitan dengan sentimen, 

harapan dan kepentingan pribadi, sedangkan 

referensi sosial berkaitan dengan relasi interpersonal 

masa lalu dan saat ini dari pegawai. 

 Kelompok informal dalam organisasi menghasilkan 

kontrol sosial yang kuat dalam membentuk 

kebiasaan dan sikap bekerja dari individual. 

 Kolaburasi antar kelompok harus dirancang dan 

dikembangkan, kemudian kohesi didalam organisasi 

dapat dibentuk sehingga mampu menahan efek 

gangguan yang disebabkan oleh pengadaptasian 

sosial yang berkelanjutan. 

 Perubahan dari lingkungan organisasi yang telah 

tertata menjadi organisasi yang adaptif terhadap 

lingkungan pekerjaan baru,  disebabkan oleh 
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penggunaan teknik baru yang berkontribusi dalam 

mempengaruhi lingkungan kerja suatu organisasi. 

Dalam model ini, kepemimpinan merupakan 

mekanisme untuk mempengaruhi perilaku dari individual 

(Scott. 1998). Kepemimpinan memiliki dua dimensi 

utama yaitu:  

 Tenggang rasa (consideration) yang dicirikan dengan 

adanya saling mempercayai, persahabatan, dan 

saling menghormati antara pimpinan dengan 

bawahan; 

 Struktur pengakuan (initiating structure) yang 

dicirikan dengan kemampuan pemimpin dalam 

mengorganisasikan berbagai pekerjaan agar dapat 

berjalan dengan baik.  

 

b) Sistem Kooperatif dari Chester I Barnard 

Barnard menekankan bahwa organisasi adalah 

sistem kooperatif yang mendasar sebagai kontribusi dari 

partisipasi individual, sehingga  merupakan sistem 

koordinasi komunikasi yang memiliki tujuan dan 

menghubungkan semua partisipannya. Organisasi 

mendasarkan pada keinginan dari partisipan dan 

berupaya untuk menjaganya melalui berbagai stimulan 

(misalnya: penghargaan berupa benda; kesempatan 

untuk mendapatkan imbalan; pestise; kekuasaan), 

namun semua upaya tersebut harus diarahkan untuk 

mencapai tujuan, dan mewujudkan nilai-nilai dalam 

praktek keseharian adalah fungsi dari eksekutif (Scott. 

1998). 

Organisasi akan mampu bertahan lama jika dapat 

memenuhi dua kriteria dasar yaitu efektivitas dan 

efisiensi. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi adalah 

tingkat kemampuan organisasi dalam memuaskan motif 

dari setiap individu. Jika organisasi mampu memuaskan 

motif dari setiap anggotanya dan mencapai tujuan 

bersama, maka kooperasi diantara anggota organisasi 

dapat bertahan lama. Untuk dapat mencapai hal 

tersebut, eksekutif memiliki fungsi sebagai berikut: (1) 

menetapkan dan menjaga sistem komunikasi; (2) 

menjamin terselenggaranya layanan dasar dari anggota 

yang lainnya; (3) memformulasikan tujuan dan sasaran. 

Tujuan organisasi ditetapkan oleh pihak pimpinan 

(top down) tetapi pencapaiannya tergantung dari upaya 

sepenuhnya dari bawah (bottom up). Otorisasi akan 

dapat direalisasikan hanya jika bawahan dapat 

menerima dan mematuhi otoritas tersebut. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, stimulan berupa 

penghargaan material merupakan ”insentif yang lemah” 

sehingga memerlukan dukungan psikologis lainnya 

untuk menjaga upaya dari bawahan agar tetap 

mematuhi tujuan tersebut.  

 

c) Pendekatan Kelembagaan dari Philip Selznick 

Berdasarkan model kelembagaan, struktur formal 

tidak akan pernah mampu mengalahkan dimensi 

nonrasional dari perilaku organisasi. Sumber dari bentuk 

nonrasional adalah individu dan struktur organisasi. 

Setiap individu tidak bertindak sepenuhnya sesuai 

dengan peran formalnya dalam organisasi, sehingga 

organisasi tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan 

struktur formalnya (Scott. 1998).  

Individual membawa komitmen lainnya ke dalam 

organisasi yang dapat membatasi pengambilan 

keputusan yang rasional. Prosedur-prosedur organisasi 

menjadi suatu nilai yang berlaku didirinya, organisasi 

melakukan tawar-menawar dengan lingkungannya yang 

mengharuskan dirinya berkompromi antara sasaran saat 

ini dengan kemungkinan-kemungkinan dimasa depan. 

Struktur organisasi beradaptasi yang didasarkan pada 

tindakan-tindakan individual dan tekanan-tekanan dari 

lingkungannya. Untuk memastikan agar tetap terjaganya 

integritas dan kontinuitas dari sistem, perlu dilakukan 

hal-hal sebagai berikut (Scott. 1998): 

 Menjaga agar organisasi tetap berada pada 

lingkungannya. 
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 Menjaga kestabilan dari relasi informal diantara 

organisasi. 

 Adanya kesamaan dalam memandang ke depan 

berdasarkan maksud dan peran dari organisasi. 

Pelembagaan/ institusionalisasi adalah suatu proses 

dimana organisasi mengembangkan struktur karakter 

yang berbeda. Komitmen kelembagaan dikembangkan 

setiap saat organisasi berhadapan dengan kendala-

kendala dari eksternal dan tekanan-tekanan dari 

lingkungannya serta pada saat terjadinya perubahan 

dalam komposisi personil, kepentingan-kepentingannya, 

dan hubungan informalnya (Scott. 1998). Pimpinan 

harus mendefinisikan dan menjaga karakter organisasi 

yang berbeda tersebut dengan cara memfokuskan pada 

pengambilan keputusan strategis dan membangun 

budaya organisasi. 

 

d) Model Sistem Sosial dari Talcott Parsons 

Berdasarkan model sistem sosial, setiap organisasi 

harus mengembangkan struktur yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya dan harus 

memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk 

keberlangsungan operasinya. Parson dalam Scott 1998 

mendefinisikan empat fungsi dasar yang harus 

dilaksanakan oleh semua sistem sosial jika ingin tetap 

bertahan yaitu: 

 Fungsi adaptasi (adaptation). Adaptasi merupakan 

salah satu konsekuensi dari keragaman tujuan. Suatu 

sistem terdiri dari berbagai bentuk, memiliki 

keterbatasan sumber daya, dan jika memiliki 

berbagai tujuan, maka salah satu/ beberapa tujuan 

harus dikorbankan sehingga sumber daya yang 

dimiliki mungkin akan dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan lainnya.  

 Fungsi pencapaian tujuan (goal-attainment). 

Pencapaian tujuan dapat menjadi permasalahan jika 

terdapat perbedaan antara adanya kecenderungan 

kekakuan dari suatu sistem dengan hasil yang 

diharapkan dari pertukaran dengan situasi/keadaan, 

sehingga tujuan didefinisikan dalam bentuk 

keseimbangan, dan perubahan cenderung akan 

diarahkan untuk meminimalisasi perbedaan antara 

sistem yang diterapkan dengan situasi/keadaan yang 

terjadi. Oleh karena itu pencapaian tujuan 

merupakan pemeliharaan sistem tertentu yang 

terikat dengan situasi yang spesifik. 

 Fungsi integrasi (integration). Dalam suatu hirarki 

yang terkendali, integrasi berdiri diantara fungsi 

pemeliharaan sistem dan pencapain tujuan. Masalah 

fungsional dari integrasi berkaitan dengan 

penyesuaian bersama dari unit atau subsistem yang 

tersegmentasi yang didasarkan pada kontribusinya 

terhadap efektivitas sistem secara utuh. Sistem yang 

utuh sangat berkaitan dengan alokasi dari hak dan 

kewajiban. 

 Fungsi laten atau fungsi sistem pemeliharaan 

(latency). Fungsi pemeliharaan sistem berkaitan 

dengan pentingnya memelihara stabilitas pola dari 

budaya yang melembaga yang mendefinisikan 

struktur suatu sistem.  

 

3.  Sistem Terbuka 

Dalam perspektif sistem terbuka, organisasi adalah 

sistem aktivitas yang saling bergantungan yang 

menghubungkan perubahan koalisi dari partisipan, yang 

ditentukan oleh kesepakatan dan pertukaran yang 

merupakan gambaran dari struktur yang ada, sesuai 

dengan lingkungan dimana organisasi itu berada. 

Organisasi dapat mempertahankan keberadaannya 

dengan memanfaatkan sumber daya yang diperoleh dari 

lingkungannya, sehingga organisasi dapat mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapinya melalui interaksi 

dengan lingkungannya (Scott. 1998). 

Dengan mendapatkan asupan (inputs) yang lebih 
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kompleks dibandingkan dengan keluarannya (outputs), 

sistem terbuka mampu menyimpan energinya sendiri dan 

memperbaiki kerusakan yang terjadi didalam 

organisasinya, sehingga dapat mempertahankan atau 

memelihara sistem yang ada. Selain itu, untuk dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya, sistem terbuka dapat 

menyesuaikan bentuk dan strukturnya sesuai dengan 

tuntutan dari lingkungannya. 

Terdapat tiga model utama dalam perspektif sistem 

terbuka yaitu: 

a) Model desain sistem 

Organisasi adalah sebuah sistem yang 

mengkombinasikan elemen-elemen yang menekankan 

pada variasi dan elemen-elemen yang menciptakan dan 

meningkatkan variasi yang akan muncul sebagai kandidat 

untuk aplikasi yang berguna bagi kompleksitas model. 

Untuk dapat memahami organisasi, seseorang harus 

memfokuskan pada tingkat operasional organisasi, 

sehingga seorang analis desain sistem akan menjadi lebih 

tertarik dalam mendapatkan diagram-diagram yang 

menggambarkan arus informasi, energi dan material-

material dalam organisasi daripada mempelajari bentuk 

formal suatu organisasi (Scott. 1998).  

Henry Mintzberg dalam Scott. 1998 menetapkan 

rerangka konfigurasi Mintzberg yang menjelaskan 6 

konfigurasi organisasi yaitu: 

 Proses penyesuain yang timbal balik (mutual 

adjustment). Koordinasi dapat dicapai dengan proses 

simpel dari sebuah komunikasi informal (antara dua 

orang pegawai), 

 Supervisi langsung (direct supervision). Koordinasi 

dapat dicapai dengan memiliki seseorang yang 

memberikan instruksi kepada beberapa orang yang 

saling memiliki hubungan kerja (misalnya seorang 

pimpinan memberikan arahan kepada bawahan), 

 Standarisasi proses kerja (standarization of work 

processes). Koordinasi dapat dicapai dengan 

menspesifikasikan proses pekerjaan dari pegawai 

yang memilki tugas yang saling berkaitan,  

 Standarisasi output (standarization of outputs). 

Koordinasi dapat dicapai dengan menspesifikasikan 

hasil dari pekerjaan yang berbeda, 

 Standarisasi keahlian (standarization of skills). 

Koordinasi dapat dicapai melalui pelatihan untuk 

dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 

berbeda, 

 Standarisasi norma (standarization of norms). Norma 

diinfuskan kedalam pekerjaan yang terkendali di 

seluruh organisasi sehingga seluruh fungsi diarahkan 

oleh nilai-nilai yang sama. 

 

b) Teori kontijensi 

Lawrence and Lorsch dalam Scott 1998 menjelaskan 

bahwa lingkungan yang berbeda membutuhkan 

persyaratan yang berbeda bagi organisasi. Lingkungan 

yang memiliki ketidakpastian dan perubahan yang cepat 

dalam kondisi pasar atau teknologi baru akan 

memunculkan hambatan dan kesempatan yang berbeda 

terhadap organisasi, dibandingkan dengan lingkungan 

yang tenang dan stabil. Subunit-subunit yang berbeda 

didalam tipe organisasi tertentu mungkin akan 

menghadapi kebutuhan eksternal yang berbeda. Untuk 

mengatasi lingkungan yang beragam tersebut, organisasi 

membentuk subunit-subunit yang terspesialisasi dengan 

bentuk struktur yang berbeda. Kesesuaian organisasi 

dengan lingkungannya akan muncul setidaknya dalam 

dua tingkatan: (1) subunit organisasi harus cocok dengan 

lingkungan dimana organisasi tersebut berada; (2) 

diferensiasi dan integrasi yang merupakan ciri dari 

organisasi besar harus cocok dengan keseluruhan 

lingkungan  dimana organisasi tersebut berada. 

Galbraith dalam Scott 1998 menjelaskan bahwa 

berbagai pengaturan dalam organisasi, termasuk aturan-

aturan, hirarki, dan desentralisasi, dilihat sebagai 

mekanisme dalam menentukan kapasitas memproses 
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informasi dari suatu sistem. Tuntutan terhadap desain 

organisasi adalah untuk memilih pengaturan struktur 

yang tepat untuk memproses informasi yang dibutuhkan 

dari aktivitas yang akan dilaksanakan. 

c) Pengorganisasian model Weick 

Weick dalam Scott 1998 menjelaskan bahwa 

pengorganisasian adalah menangani kesimpangsiuran 

dalam lingkungan yang saling berkaitan yang disebabkan 

oleh keterikatan perilaku yang menyatu dalam proses 

tertentu yang saling berhubungan. Pengorganisasian, 

secara umum diarahkan untuk memproses informasi, dan 

secara khusus, untuk menghilangkan kesimpangsiuran 

dari informasi yang diterima. Manusia mengorganisir 

dirinya untuk dapat mengurangi ketidakpastian informasi 

yang mereka hadapi dalam hidup. Aktivitas organisasi 

menjadi terstruktur sebagai suatu set dari keterkaitan 

perilaku (sekumpulan perilaku yang berulang, dan timbal 

balik) yang dikembangkan dan dipelihara diantara dua 

aktor atau lebih.  

 

Simpulan 

Pembentukan struktur organisasi merupakan tahapan 

penting dalam merancang konfigurasi sistem 

pengendalian intern organisasi publik. Jika kita kaitkan 

konsep-konsep organisasi tersebut dengan sistem 

pengendalian intern pemerintah (SPIP), maka 

pengembangan SPIP, khususnya dalam unsur lingkungan 

pengendalian subunsur pembentukan struktur organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan, tidak dapat 

diseragamkan untuk seluruh organisasi publik yang ada.  
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Anda dan Pertarungan 
Hidup  

Apapun yang Anda 
perjuangkan melalui 
pertarungan pasti me-
rupakan sesuatu yang 
penting bagi Anda.  
Itu sebabnya Anda 
dikenal dari apa yang 
Anda pertarungkan. 
(Mario Teguh) 
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Jauh sebelum munculnya teknologi komputer Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) telah digunakan oleh 

perusahaan dalam mencatat transaksi dan menyusun 

laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Hanya saja masih dilakukan secara manual 

sehingga proses yang dilakukan belum dapat disajikan 

secara cepat dengan tingkat keakuratan yang masih 

rendah pula. Dengan hadirnya teknologi komputer, 

transaksi dapat dicatat dan disusun secara digital tidak lagi 

manual sehingga informasi dapat disajikan secara cepat 

dan lebih akurat. Dalam keadaan demikian, tentu saja SIA 

hanya tinggal mempersiapkan substansinya saja, 

sedangkan alat dan kerangkanya dapat dipersiapkan 

dengan menggunakan teknologi komputer.  

Teknologi komputer telah banyak mengubah persepsi, 

apabila berbicara tentang SIA maka yang terbayang adalah 

sistem jaringan komputer yang saling terhubung. Persepsi 

demikian tidaklah semuanya benar, karena teknologi 

komputer hanyalah sebuah alat atau fasilitas yang 

kehadirannya mempermudah dan mempercepat proses 

dalam SIA itu sendiri. Sedangkan prinsip kerja dan basis 

dari SIA itu sendiri adalah ilmu Akuntansi, lengkap dengan 

fungsi perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian 

perusahaan guna mencapai tujuan. 

Demikian halnya dalam SIA PDAM berbasis komputer yang 

dikembangkan oleh BPKP sebagai salah satu unsur 

pengendalian internal perusahaan, yaitu hanyalah sebatas 

fasilitas untuk membantu mempercepat proses SIA di 

PDAM. Sedangkan SIA PDAM sendiri seperti halnya dalam 

definisi SIA, yaitu “sekumpulan sumber, seperti SDM dan 

peralatan yang didesain untuk mengubah data dan 

informasi yang menjadi dasar bagi para pemakai untuk 

mengambil keputusan dalam merencanakan, 

mengoperasikan, dan mengendalikan perusahaan guna 

mencapai tujuannya.”  

SIA PDAM yang dikembangkan oleh BPKP terdiri dari 3 

subsistem yang telah aktif, yaitu Subsistem Billing, 

Persediaan, dan Akuntansi/Pembukuan. Masing-masing 

dapat berdiri sendiri dan dapat pula diintegrasikan 

sehingga menjadi sebuah sistem yang utuh dan efektif. 

Manakala 3 subsistem tersebut telah terintegrasi maka 

proses yang dilakukan oleh subsitem akuntansi  hanyalah 

posting data yang diterima dari subsistem lain yang telah 

terhubung, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk 

menjurnal setiap transaksi. Namun demikian untuk 

menjadi sebuah sistem yang utuh sangat dipengaruhi 

dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah faktor 

kesiapan SDM dan proses bisnis yang memadai.  Kesiapan 

SDM yang dimaksud adalah adanya koordinasi yang baik 

antar petugas dalam menjalankan prosedur dan proses 

bisnis di masing-masing bagian, dibutuhkan suatu 

komitmen yang tinggi untuk menjalankan proses sistem 

informasi akuntansi secara teratur, periodik dan sesuai 

ketentuan.  

SIA PDAM yang dikembangkan oleh BPKP telah mengacu 

kepada ketentuan Akuntansi yang berlaku umum dan juga 

Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 

2000. Sistem tersebut juga dikembangkan untuk tujuan 

mendukung dan memperkuat pengendalian interen 

PDAM. Adapun beberapa uraian mengenai jalannya 

kegiatan pengendalian yang melekat dalam SIA PDAM, 

termasuk di dalamnya  peran SDM, adalah sebagai 

berikut :  

 

Subsistem Billing  

 Terdapat alur hubungan yang jelas antara bagian hubun-

gan langganan  dengan loket pembayaran, sehingga 

PERAN DAN KOMITMEN SDM DALAM IMPLEMENTASI  

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) PDAM 

Oleh : Mutia Rizal, Ak 

ARTIKEL 



 

 

proses pendaftaran pelanggan baru hingga aktivasi pe-

langgan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan terken-

dali. 

 Pembayaran pelanggan telah menganut cetak rekening 

secara langsung di loket, sehingga rekening yang dicetak 

adalah benar-benar rekening yang telah dibayar oleh 

pelanggan, dan rekening yang telah dibayar pelanggan 

benar-benar diterima langsung oleh loket dan dila-

porkan secara harian dalam sistem. Data pembayaran 

secara harian tersebut serta merta dapat diakses oleh 

bagian akuntansi untuk dilakukan posting. 

 Sistem pembayaran tunggakan rekening harus dibayar-

kan secara berurutan sesuai periode tagihan. Sistem 

akan menolak jika pembayaran dilakukan hanya untuk 

tagihan periode terakhir, sementara pelanggan masih 

memiliki tunggakan di periode sebelumnya. 

 Bagian pembaca meter melakukan tugas secara rutin 

setelah Daftar Stand Meter Langganan (DSML) dicetak 

oleh system. DSML tersebut terdiri dari pelanggan den-

gan status aktif. Pembaca meter juga dilengkapi dengan 

Kartu Meter Langganan (KML) yang dicetak oleh sistem 

untuk diberikan kepada pelanggan sebagai catatan atas 

meter yang telah dicatat oleh petugas. 

 Input Stand meter dilengkapi dengan fasilitas uji, yaitu 

menguji apakah stand meter yang di-input ke dalam 

sistem telah dilakukan secara wajar dalam hal rata-rata 

pemakaian volume air nya. Apabila input dilakukan se-

cara tidak wajar dalam range yang telah ditentukan, 

secara otomatis sistem akan mendeteksi dan menyata-

kan bahwa input gagal dan harus dilakukan verifikasi 

atau pengecekan ulang. 

 

Subsistem Persediaan  

Persediaan dihitung dengan menggunakan metode FIFO. 

Input transaksi keluar masuk barang harus dilakukan se-

cara berurutan, tertib dan teratur agar sistem dapat men-

deteksi FIFO dengan baik. Dibutuhkan komitmen tinggi 

oleh staf dan manajemen yang menangani persediaan 

untuk menjalankan proses dan alur kerja yang tertib, beru-

rutan  dan teratur termasuk dalam hal kecepatan otorisasi 

bukti keluar masuk barang, agar secara periodik barang 

dapat dipertanggung-jawabkan sehingga mendukung ke-

handalan laporan keuangan perusahaan. 

 

Subsitem Akuntansi/Pembukuan 

Sistem mampu mendukung input transaksi bagian akun-

tansi secara harian, terutama dalam hal keluar masuk kas 

baik di kantor pusat maupun unit, sehingga dapat disajikan 

informasi yang cepat dan akurat. Dibutuhkan suatu penge-

tahuan dalam hal pembukuan dan akuntansi serta komit-

men tinggi dari petugas dan manajemen untuk mampu 

melakukan proses input dan verifikasi secara cepat dan 

tepat. Jika input telah dilakukan secara harian dengan 

benar sesuai prosedur akuntansi, maka informasi yang 

diperlukan oleh user dapat disajikan secara akurat dan 

tepat waktu. 

 

Administrator 

Selain operator, perusahaan juga membutuhkan seorang 

atau sebuah tim yang bertugas untuk mengelola dan men-

jamin keamanan database serta memelihara sistem agar 

selalu dapat berjalan dengan baik. Petugas tersebut mem-

punyai kewenangan untuk mengakses seluruh perangkat 

keras dan juga database sehingga jika terdapat permasala-

han berkaitan dangan perangkat, sistem, maupun data-

base, administrator diharapkan mampu menyelesai-

akannya dengan baik. Pengendalian yang diperlukan oleh 

administrator adalah sharing password dengan pihak 

manajemen pada saat akan melakukan akses database. 

Administrasi pun harus dilakukan secara tertib dalam hal 

permintaan penanganan masalah oleh petugas operator.  

Dibutuhkan persyaratan tertentu untuk menjadi seorang 

administrator dalam hal kecakapan pengetahuan kom-

puter dan database, loyalitas, dedikasi serta komitmen 

tinggi untuk menjaga asset perusahaan.  

 

Hal 38 Tahun II/No.3 “PARIS REVIEW”  



 

 

Manajemen 

Pada saat manajemen memutuskan SIA beralih dari  ma-

nual menjadi komputerisasi, sangat diperlukan peran 

manajemen dalam hal penyiapan sarana, prasarana ter-

masuk SDM agar dapat sesuai dengan kualifikasi sebagai-

mana yang dipersyaratkan dalam sistem tersebut. Lebih 

lanjut manajemen harus mampu mendorong dan memoti-

vasi seluruh SDM yang terlibat untuk bersama-sama ber-

gerak dalam perubahan, tidak kemudian hanya men-

yerahkan jalannya SIA sepenuhnya kepada administrator 

dan operator yang telah ditunjuk.   

Tindakan dan kebijakan manajemen pun akan mencer-

minkan adanya lingkungan pengendalian yang memadai. 

Manajemen haruslah mempunyai komitmen tinggi terha-

dap perbaikan prosedur operasional untuk menunjang 

lancarnya operasional menggunakan SIA, manajemen hen-

daknya mempunyai kebijakan yang jelas terhadap pelati-

han SDM, perubahan struktur organisasi jika diperlukan, 

dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

terutama kepada petugas administrator dan operator. 

Pada akhirnya manajemen juga tetap mempunyai peran 

dalam hal pemantauan terhadap pengendalian apakah 

pengendalian telah berjalan secara memadai dan telah 

menyesuaikan pengendalian internal sesuai dengan pe-

rubahan yang terjadi. 

Sekali lagi, agar sistem informasi dapat berjalan efisien 

dan efektif sangat diperlukan peran aktif dan komitmen 

tinggi dari para SDM dalam penyelenggaraan operasional 

dan proses pengendalian intern sehingga informasi men-

jadi tepat guna bagi user,. Adapun komputer, ke-

hadirannya bagaikan katalisator dalam proses reaksi kimia, 

yang dapat mempercepat proses reaksi kimia, namun dia 

bukanlah zat kimia itu sendiri.  

 

Pesimis Tentang 

Hidup?  

Pernahkah Anda melihat dari dekat 

tunas kecil yang muncul dari biji-

bijian? Saat Anda melakukannya benamkanlah diri Anda 

merasa takjub dengan apa yang Anda lihat dari kuasa 

Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Sebetulnya saya ingin mengajak kepada Anda memper-

hatikan tunas itu dengan memperhatikan kehidupan Anda 

ketika kecil. Tak seorangpun di kolong langit ini yang 

mempunyai petunjuk dengan detail cara kerja tumbuhnya 

tunas & cara besarnya Anda dari buaian. Semua pertan-

yaan dan penelitian tidak pernah berakhir atas kejadian 

yang menakjubkan tersebut. 

 

Ada miliaran planet, obyek dan bintang gemintang di 

galaksi Bimasakti kita, padahal ada sekian miliar tak terhi-

tung banyaknya galaksi di luar sana.  We are only the dot 

in the universe. Kita hanyalah sebuah noktah di alam raya 

yang tak bertepi ini.  Jika ada Anda yang berpikir bahwa 

ada dinding di ujung sana, kalau ya – siapa yang mem-

buatnya?  Tuhan Yang Maha Esa bukan. 

 

Bagaimana mungkin seseorang dapat pesimis di dunia 

yang hanya sebuah noktah ini.  Jantung Anda mulai ber-

detak ketika beberapa minggu terjadi pembuahan di dind-

ing rahim Ibu Anda.  Itu adalah sebuah misteri  bagi se-

mua orang.  Ingatlah, kita semua sama – dari embrio. 

 

Keluarbiasaan yang sejati adalah apabila Anda mengeta-

hui bahwa kita semuanya dari embrio dan kita punya po-

tensi yang sama besarnya.  Terima kasih Tuhan. 

 

By: Kata-Kata Mutiara 
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Perasaan grogi langsung menyergap begitu pintu pesawat Malaysian Airlines nomor pener-

bangan MH-722 di Bandara Soekarno Hatta Jakata tertutup dan akan terbang menuju Ban-

dara KLIA di Malaysia pada pukul 18.20 WIB tanggal 25 Maret 2010. Berada di tengah kum-

pulan orang bule menaikkan tensi mental inferior wong NDESO yang berangkat ke luar 

negeri untuk pertama kalinya atas biaya dari NESO. Namun sedikit perasaan lega 

menghampiri karena (ternyata) bahasa melayu tidak lebih mudah dimengerti begitu diucapkan oleh pramugari bertam-

pang India (hehehe). Sekitar dua jam perjalanan kami mendarat di KLIA pada pukul 21.30 waktu Malaysia dan pindah ke 

stasiun keberangkatan menggunakan trem. Waktu transit selama 3 jam digunakan oleh teman-teman untuk membuka 

laptop dan menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal di tanah air (meskipun sebagian besar ternyata sempat juga 

meng”update status”nya di Facebook! Hehehe). Pada pukul 00.30 perjalanan non stop selama sekitar 11 jam 30 menit 

dimulai menuju Bandara Schipol di Amsterdam Belanda. Turunnya stamina secara drastis karena 3 hari pre training non 

stop di Bogor yang selalu selesai sampai larut malam membuat mata dan tubuh begitu kooperatif untuk diajak tidur se-

lama perjalanan. 

Hari Jumat sekitar pukul 05.30 kami sudah keluar dari pintu bandara Schipol dan disambut udara dingin yang menusuk 

tulang karena suhu pagi itu adalah 5 derajat celcius. Selisih waktu antara Indonesia dan Belanda saat itu adalah 6 jam 

lebih lambat dan menjadi 5 jam pada hari Minggu karena ada day light saving. Sambil mencari contact person yang fot-

onya sudah diemailkan sebelumnya para smoker segera “berbuka puasa” untuk menikmati hawa dingin sambil ditemani 

rokok kesayangan mereka masing-masing. Begitu wajah Johan Starr (CP kita) kelihatan di tengah kerumunan, kita segera 

mengikuti dia menuju bus yang akan membawa kita langsung ke Groningen dengan waktu tempuh antara 2-3 jam. Pela-

jaran pertama yang kita peroleh adalah orang Belanda benar-benar berusaha  mengoptimalkan sumber daya yang di-

milikinya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini terbukti karena mereka berjalan dengan sangat cepat memanfaat-

kan kaki-kakinya yang panjang untuk melangkah! :) 

Pada pukul 15.00 kami dijadwalkan untuk berkumpul di Academia Gebouw yang merupakan replika kampus tua RuG 

(Rijksuniversiteit Groningen) yang musnah terbakar. Kami diberikan gambaran singkat tentang sejarah RuG dan kota 

Groningen yang tahun 2009 menjadi kota paling aman di seluruh Belanda. Setelah itu kami diberikan kesempatan yang 

sangat langka yaitu diperbolehkan masuk ke ruangan-ruangan keramat di gedung itu diantaranya ruang rapat para pro-

fesor di masa lalu dan aula untuk wisuda.  

Last but not least pembagian uang saku, jadwal kuliah, dan satu buah strippen card yang berisi 15 unit (kartu untuk naik 

bis kota). Kami mempunyai 3 hari untuk melakukan penyesuaian dengan suasana Groningen karena kuliah baru akan 

dimulai pada hari Senin pukul 09.00 di Kompleks Zernike yang berjarak tempuh 15 menit dengan bis dari tempat pengina-

pan kami. Karena baru datang dan masih jet lag sebagian besar dari kami setelah pertemuan itu pulang untuk beristirahat 

setelah sebelumnya mampir ke toko telepon untuk mem-

beli kartu perdana dan makan malam (yang sebetulnya 
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Senin pagi kuliah dengan tema Good Governance focus on 

Internal Control Systems (ICS) and Accountability in the Pub-

lic Sector dimulai sesuai jadwal. Untuk pergi ke kampus pada 

saat naik bis kita tinggal menyodorkan strippen card ke sopir 

sambil menyebutkan tujuan kita. Perjalanan dari pengina-

pan ke kampus membutuhkan 2 unit strippen card. Sebagian 

besar mahasiswa lebih memilih menggunakan sepeda seba-

gai sarana transportasi utama mereka. Begitu juga dengan 

masyarakat umum baik di Groningen, Den Haag, Amsterdam 

maupun kota-kota lain yang kami lewati, menggunakan se-

peda sebagai sarana transportasi harian dalam kota. Selama 

perkuliahan maupun kunjungan ke lapangan sesuai Group 

Application Request (GAR) menggunakan Bahasa Inggris . 

Akan tetapi pada saat kunjungan ke Provinsi Assen (tempat 

salah satu seri balap Moto GP), ternyata mereka tetap 

menggunakan Bahasa Belanda. Untuk mengantisipasi hal ini 

mereka meminta Johan Starr untuk menterjemahkan dari 

Belanda ke Inggris dan dibantu oleh seorang pegawai 

mereka untuk menterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Ba-

hasa Indonesia. Namun demikian sebagian besar peserta 

lebih memilih untuk mendengarkan Johan karena pegawai 

mereka tersebut sebetulnya bukan sedang menterjemahkan 

dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, akan tetapi (lebih 

tepatnya) dari Bahasa Belanda ke Bahasa Ambon sehingga 

(mungkin) hanya Suhim yang mengerti karena belum terlalu 

lama meninggalkan Kota Ambon Manise! Hahaha.. 

Begitu banyak pelajaran yang kami dapat selama workshop 

ini meskipun ada perbedaan mendasar dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan antara Belanda dan Indonesia. Indo-

nesia menganut Rule Based, artinya semua kegiatan harus 

berdasarkan pedoman yang dibuat secara rinci, ketat, dan 

pasti dengan menggunakan peraturan perundangan yang 

harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi baik itu Pemprov, 

Pemkab, maupun LPND. Belanda sendiri menganut Principle 

Based, artinya peraturan yang dibuat oleh Institusi yang 

lebih tinggi mungkin tidak akan dilaksanakan oleh unit or-

ganisasi karena dianggap tidak sesuai dengan target dan 

tujuan yang akan dicapai. Namun jika ada perbedaan pelak-

sanaan, unit organisasi tersebut harus mengungkapkan se-

cara jelas dan eksplisit di dalam laporan mereka disertai 

dengan alasan-alasan yang mendasari. Jadi meskipun ada 

aturan tentang framework internal control menggunakan 

COSO II, unit organisasi diperbolehkan menggunakan frame-

work COSO I, ERM (Enterprise Risk Management), atau 

bahkan mengembangkan framework yang mereka desain 

sendiri sesuai dengan spesifikasi dan karakteristik khusus 

yang dimiliki oleh unit organisasi tersebut. Jadi istilah 

“kebebasan yang bertanggung jawab” benar-benar diimple-

mentasikan baik di dalam pemerintahan maupun di dalam 

kehidupan keseharian mereka. 

Pengajaran di kelas memberikan gambaran umum tentang 

Sistem Pemerintahan Belanda yang akan memberikan pe-

mahaman kepada kita tentang praktik-praktik yang mereka 

laksanakan. Sistem kuliah di Belanda dilakukan secara in-

teraktif dan spontan sehingga kita bebas menyela kapan 

saja dengan mengangkat tangan di saat ada hal-hal yang 

dirasa perlu untuk didiskusikan. Kita juga memanggil para 

profesor yang mengajar langsung dengan menggunakan 

namanya (biasanya nama depan). Profesor di sana akan 

merasa senang jika kita bisa memberikan argumen dengan 

sudut pandang baru meskipun itu berbeda dengan pandan-

gan umum. Mereka akan menghormati pandangan kita dan 

membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mencari pan-

dangan yang lebih tepat untuk kasus-kasus yang spesifik. 

Pelajaran yang diberikan mengenai praktek di Belanda 

antara lain, Struktur Pemerintahan, Perkembangan-

perkembangan Manajemen Publik Baru di Kabupaten dan 

Provinsi, Penganggaran Program, Akuntansi Pemerintahan, 

Akuntabilitas Keuangan pada Sektor Publik,  Internal Con-

trol/Auditing pada Sektor Publik, dan lain-lain. 

Koordinasi yang dilakukan oleh RuG untuk kunjungan lapan-

gan sangat memuaskan. Mereka mengatur mulai dari trans-

port, akomodasi, dan penjadwalan dengan pejabat-pejabat 

kunci di unit organisasi pemerintahan yang akan kita kun-

jungi. Sambutan yang diberikan sangat mengejutkan kami 

semua. Pada saat kami melakukan kunjungan lapangan un-
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tuk yang pertama kalinya, kami ke Kabupaten (Municipality) 

Slochteren disambut oleh Bupati, Ketua DPRD, dan Pejabat-

pejabat di bagian keuangan. Efisiensi menjadi orientasi 

mereka sehingga kami benar-benar mendapatkan informasi 

dari orang-orang yang kompeten terhadap masalah yang 

akan kami tanyakan. Selain itu efisiensi juga terlihat dari 

total jumlah pegawai mereka di sana yang hanya sebanyak 

150 orang. Berbekal pelajaran dan pengertian yang didapat 

selama kuliah inilah kami mencoba mencari tahu tentang 

hal-hal yang mereka lakukan baik dari sisi eksekutif maupun 

pegawai internal auditor yang hadir. 

Kunjungan lapangan kami yang ke dua adalah Centraal Justi-

tiee Incasso Bureau (CJIB) di Leeuwarden Provinsi Friesland. 

Sambutan di CJIB juga sangat mengejutkan karena mereka 

bahkan menaikkan Sang Saka Merah Putih sejajar dengan 

Bendera Belanda di halaman depan kantor mereka. Biro ini 

semula bertugas untuk melakukan penagihan terhadap 

denda atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di seluruh 

Belanda. Namun sekarang mereka juga melakukan penagi-

han Denda hukuman atas pelanggaran kriminal, Out-of-

court settlements, Orders for damages, Confiscation orders, 

Belgian fines, dan Administrative fines. Hal ini dimungkinkan 

karena teknologi informasi yang mereka miliki begitu cang-

gih. Namun demikian hal ini bisa terlaksana karena mereka 

melakukan kordinasi yang sangat baik antara Kepolisian, 

Kantor Catatan Sipil, dan CJIB untuk mencari pemilik kenda-

raan dengan mencocokkan plat nomor dengan alamat 

pemilik kendaraan sehingga CJIB bisa mengirimkan tagihan 

secara akurat ke pelanggar lalu lintas tersebut. CJIB juga 

melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang ber-

dekatan yang memungkinkan dilakukan perjalanan darat. 

Mereka benar-benar berusaha menjaga akurasi, validitas, 

dan koordinasi lintas unit ini sehingga kolektibilitas mereka 

pada tahun 2009 bisa sebesar 95,4% dengan nilai sebesar 

€809.500.000 (Rp9,714 Trilyun). Pedoman yang mereka 

anut yang mungkin bisa kita tiru untuk menggambarkan 

pentingnya koordinasi dan kerjasama diungkapkan dengan 

“The strength’s limit of a chain is only as strong as the weak-

est part of it”. Pedoman ini bisa kita terapkan dalam banyak 

hal aspek kehidupan karena kita adalah makhluk sosial yang 

selalu membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan kita. 

Pelajaran-pelajaran lain kita dapatkan baik dari kunjungan 

lapangan diantaranya ke kantor Pemprov Friesland, Pem-

prov Assen, Algemene Rekkenkamer (BPK-nya Belanda), dan 

lain lain maupun dari kejadian sehari-hari. Belanda sebagai-

mana layaknya negara maju yang lain relatif bersifat indi-

vidualis dan tidak terlalu kuat dalam hubungan kekeluar-

gaannya namun banyak nilai dan norma lain yang menjadi 

acuan mereka. Nilai-nilai ini dikembangkan secara berkelan-

jutan sehingga menjadi budaya baik dalam organisasi mau-

pun masyarakat. Secara umum pengendalian intern di ora-

ganisasi pemerintahan Belanda relatif lebih longgar diband-

ingkan dengan di Indonesia. Namun karena adanya integri-

tas yang tinggi dan didukung dengan sistem akuntabilitas 

yang sangat transparan membuat orang akan berpikir seribu 

kali untuk melanggar peraturan. Koruptor akan dihukum 

sangat berat di Belanda begitu juga dengan pelanggaran lalu 

lintas. Melintasi garis atau area batas di mana kendaraan 

tidak boleh melalui batas tersebut jika ketahuan akan kena 

denda sekitar €400 (lebih dari 4 juta rupiah). Jika bus melaju 

melebihi batas kecepatan maka selain sopir tersebut disu-

ruh membayar denda dan menyetel ulang batas pengaman 

kecepatan, SIMnya bisa dicabut dan dilarang mengendarai 

kendaraan selama beberapa tahun. 

Nilai kepercayaan (trust) juga dijunjung tinggi antar institusi. 

Hal ini terlihat dengan penggunaan BPS sebagai sumber 

data oleh semua institusi termasuk harga pembanding oleh 

auditor. Pemerintah Belanda juga menganut SISA (Single 

Information Single Audit) sehingga atas kegiatan yang sama 

pada umumnya hanya dilakukan satu kali audit.  

Jadi tidak ada kecurigaan antar instansi yang mempertanya-

kan kredibilitas dan hasil audit yang telah dilakukan terse-

but. SISA memiliki keuntungan yaitu tidak ada audit yang 

tumpang tindih karena telah ada pembagian tugas yang 

jelas antara auditor internal, eksternal, maupun BPK.  

“PARIS REVIEW”  
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Hal ini bisa terjadi disebabkan adanya perpaduan antara 

kepercayaan (trust) dan kejujuran (honesty) karena mereka 

akan malu jika diketahui melakukan perbuatan yang 

melanggar norma maupun hukum. Dalam kehidupan sehari-

hari banyak sekali hal yang menggambarkan perpaduan 

trust dan honesty ini di antaranya adalah: 

 Kita biasa memberikan segenggam uang receh kepada 

kasir untuk melakukan pembayaran dan kasir tersebut 

akan mengambil seperlunya sesuai nota tagihan dan 

mengembalikan sisanya kepada pelanggan. 

 Jika kita salah membayar harga barang karena adanya 

diskon (di Belanda selain ada diskon umum seperti di In-

donesia, ada juga bonus beli dua bayar satu dan ada juga 

diskon kasir) maka kasir akan mengembalikan kelebihan 

pembayaran kita tersebut (di Belanda ada toko di mana 

pembeli sendiri yang mengisi nota termasuk harga 

barangnya). 

 Jika barang kita jatuh atau barang kita ketinggalan dan 

ada orang yang tahu, maka orang itu akan memberitahu 

kita meskipun dia harus berlari-lari untuk mengejar si 

pemilik barang tersebut. Jika tidak ada yang tahu barang 

itu milik siapa mereka akan mendiamkan barang itu terge-

letak di tempatnya meskipun barang itu jatuh di jalan. 

Waktu dompet Suhim ketinggalan di supermarket albert-

heijn (semacam hero, makro, atau carefour) dan di pen-

ginapan dia baru sadar bahwa dompetnya tidak ada, saat 

dia datangi lagi albertheijn untuk mencari, dompet terse-

but masih tergeletak di tempat pengambilan barang 

belanjaan dekat kasir. *Jika kita berbelanja di Belanda, 

setelah membayar, barang tersebut didorong oleh kasir 

ke tempat pengambilan barang belanjaan dan tidak dima-

sukkan ke dalam tas plastik. Jika kita tidak membawa tem-

pat belanjaan maka kita harus membeli tas plastik terse-

but. Hal ini dlakukan untuk mengurangi polusi lingkungan 

karena sampah plastik dan efisiensi biaya*. 

 Jika menggunakan trem di Amsterdam dan kita naik lewat 

pintu tengah maka strippen card harus kita masukkan ke 

dalam mesin dan bukan melalui sopir. Penumpang yang 

tidak memiliki strippen card harus berjalan ke depan un-

tuk membeli tiket. Sepanjang perjalanan semua penum-

pang mematuhi aturan ini bahkan meskipun dia harus 

bersusah payah melewati padatnya penumpang hanya 

untuk membeli tiket tersebut. Hal ini disebabkan adanya 

kesadaran akan pentingnya pembayaran ini bagi kenya-

manan transportasi yang mereka tumpangi. Selain karena 

budaya malu, mereka sadar jika tidak membayar maka 

perusahaan trem tersebut akan rugi yang mengakibatkan 

tingkat pelayanan dan kenyamanan trem tersebut akan 

turun sehingga penumpang juga akan rugi. 

Nilai lain yang berkembang di Belanda adalah keterbukaan 

dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi ini menjadi 

dasar terbentuknya budaya kerja yang kondusif sehingga 

bisa menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Seba-

gaimana telah disinggung di atas bahwa meskipun pengen-

dalian intern di Belanda tidak terlalu kuat namun karena 

didukung dengan lingkungan pengendalian yang kondusif 

maka hasilnya bisa bagus. Hal ini terlihat misalnya dari: 

 Proses penyusunan anggaran diketahui masyarakat dan 

target yang akan dicapai menjadi tolok ukur kinerja yang 

akan dipantau oleh masyarakat. 

 Semua laporan hasil audit baik internal, eksternal, dan 

BPK dipublikasikan ke masyarakat.  

 Jika pegawai negeri penghasilannya melampaui nilai ter-

tentu, mereka harus mengumumkan dan menjelaskan 

sumber perolehannya. Masyarakat bisa mengkritik pega-

wai tersebut karena terlalu banyak nyambi (jika penghasi-

lan dari luar) atau pegawai tersebut tidak layak dibayar 

sebanyak itu (jika penghasilan dari gaji). 

Workshop ini memberikan pengalaman dan pengetahuan 

baru yang membuka wawasan dan menimbulkan harapan 

bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sedikit pengeta-

huan yang kita dapatkan semoga akan bisa membawa per-

baikan bagi bangsa dan negara tercinta ini. Jika kita mau 

introspeksi, berpikiran terbuka, menerima kritik dan saran 

yang membangun, dan saling bekerja sama maka kese-

jahteraan masyarakat Indonesia akan segera terwujud. 

Amin.  
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“Thank you for your honesty, Sir” kata itu terucap tiga kali oleh pemilik toko souve-

nir di Volendam yang sampai saat ini masih terngiang di telinga. Kejadian itu terjadi 

ketika saya membeli souvenir di toko tersebut, ternyata pada saat membayar 

barang belanjaan dan saya hitung uang kembalian lebih 10 Euro. Kemudian saya 

bertanya kepada kasir tentang harga barang yang saya beli, si kasir kebingungan 

dikira uang kembalian saya kurang. Akhirnya sang pemilik toko turun tangan dan 

saya tunjukkan barang yang saya beli serta saya jelaskan jumlah uang yang saya 

serahkan ke kasir, kemudian pemilik toko menghitung ulang dan benar uang kem-

balian saya kelebihan 10 Euro serta merta sang pemilik toko berkata “Thank you for 

your honesty, Sir”. Sambil membungkus barang belanjaan dan menyerahkan kepada saya, sang pemilik toko berkata lagi 

“Thank you for your honesty, Sir”. Sambil membawa barang belanjaan saya berlalu dari toko tersebut dan lagi pemilik toko 

berkata “Thank you for your honesty, Sir”. Wah hebat, sampai sebegitunya orang Belanda menghargai kejujuran, kata saya 

dalam hati. Kemudian saya membayangkan kejadian serupa di negara kita tercinta ini yang pernah saya alami, hanya se-

penggal kata terima kasih tanpa menyebut-nyebut kejujuran. Sepertinya lebih enak didengar ya, ketika kita berlaku jujur 

dan ada orang yang menghargai kita dengan “Terima kasih atas kejujuran Anda”. Apakah kata kejujuran di Indonesia su-

dah tidak ada nilainya lagi? Ataukah orang Indonesia sudah alergi dengan kejujuran. Sehingga banyak orang di negara kita 

yang tidak lagi mau berbuat jujur.  

Satu cerita lagi, ketika berjalan-jalan di Grottemarkt-Gorningen ada ibu-ibu tua menjual atribut kesebelasan nasional 

belanda (KNVB) di salah satu kios. Pada salah satu boks ada tulisan promo dengan bahasa belanda yang saya tidak 

mengerti artinya dan yang saya ketahui harga satu set sebesar 7,95 Euro karena angka tersebut yang tertera di label har-

ganya. Tanpa pikir panjang saya ambil satu dan memberikan uang sebesar 8 Euro kepada penjualnya tapi si penjual malah 

bingung dan berkata kepada saya “Wait a minute”. Kemudian penjual itu berjalan ke boks tempat atribut tersebut dan 

membaca tulisan yang ada pada boks. Setelah itu, sambil tersenyum penjual tersebut mengembalikan kepada saya 3 Euro 

dan 5 sen dan berkata anda boleh mengambil satu set lagi. Saya jadi bingung dan bertanya kepada penjualnya, kemudian 

penjual tersebut menjawab hari ini sedang promo dan diskon sehingga harganya cuma 4,95 Euro dan yang kedua gratis 

(atau dalam bahas belanda: twee halen een betalen). Dalam hati saya berkata “Wah jujur sekali penjual itu, dia tidak me-

manfaatkan ketidaktahuan saya untuk mendapatkan keuntungan lebih”.  

Dari dua cerita di atas dengan cepat saya mengambil kesimpulan, rupanya kejujuran sudah mendarah daging dalam peri-

laku mereka sehingga mereka sangat menghargai kejujuran. Dan yang membuat saya semakin kagum adalah ketika kami 

berkunjung ke salah satu institusi pemerintah, ternyata mereka memiliki konsep “a civil servant has to be a role model for 

the citizen”. Sehingga tidak hanya dalam urusan pekerjaan saja mereka menegakkan integritas dan nilai etika tetapi juga di 

saat mereka menjadi bagian dari masyarakat mereka wajib memberi contoh bagi masayarakat sekitar. 
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Mencermati kejadian-kejadian yang menimpa negeri ini dengan kasus-kasus yang silih berganti muncul , sampai-sampai 

kita tidak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah mati-matian membela diri agar dianggap benar dan 

yang benar disalahkan, bahkan untuk jujur terhadap diri sendiri saja sulit sekali rasanya. Ironisnya mereka-mereka yang 

berkasus sebagian besar merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.  

Apakah ini pertanda bahwa “Honesty” memang sudah lenyap dari negeri yang amat kita cintai ini. Jika kita baca berita di 

koran, bahkan Menteri Dalam Negeri pun mengusulkan untuk menambah satu syarat lagi bagi calon pemimpin daerah 

yaitu “tidak cacat moral”. Haruskah sesuatu yang menyangkut etika, moral dan norma sosial dituangkan dalam kepu-

tusan menteri bahkan jika perlu dibuatkan undang-undangnya sehingga mau tidak mau seluruh masyarakat indonesia 

harus melaksanakannya jika tidak dikenakan sanksi yang tegas.  

Sungguh bertolak belakang dengan cerita di atas, di mana di negara maju rata-rata nilai etika dan moral sudah inherent 

dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun pasti ada segelintir orang yang tidak bermoral, namun secara umum 

masyarakatnya menyadari bahwa nilai-nilai etika dan moral harus dijunjung tinggi. Nah kalau di pasar saja sebegitu ba-

gusnya mereka menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai etika apalagi pejabat-pejabat pemerintahnya yang notabene 

dipilih oleh rakyat tentunya lebih baik lagi. 

Semoga sepenggal cerita di atas dapat kita jadikan renungan, sehingga sebagai Civil Servant kita bisa menjadi Role Model 

bagi masyarakat dalam menegakkan integritas dan nilai etika untuk menjadikan negara tercinta ini menjadi lebih baik.  
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Beberapa waktu yang lalu penulis mengikuti pelatihan mengenai IT Audit yang dise-

lenggarakan dan dibiayai oleh Comptroller and Auditor General of India, kalau di In-

donesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tempat pelatihannya terletak di Noida, 

sekitar 20 km dari New Delhi. Noida adalah daerah pemukiman baru yang sedang 

berkembang, banyak bangunan rumah susun, baik yang sudah ditempati dan masih 

dalam tahap pembangunan. Selain itu terdapat beberapa pusat perbelanjaan dan 

perkantoran. Suasana kotanya sangat ramai dan padat penduduknya. Pada saat 

sibuk, bunyi klakson sangat sering terdengar. Ditengah mengikuti pelatihan, penulis 

sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang menjadi ikon world heritage. 

Tempat pertama yang penulis, bersama rombongan pe-

serta lainnya, kunjungi adalah kota Agra, kurang lebih 

200 km dari kota New Delhi. Kami menggunakan kereta 

api Indian Railway. Berangkat dari stasiun kira-kira jam 5 

pagi dan sampai di Agra kurang lebih jam 8 pagi dilanjut-

kan dengan bis. Kereta apinya ber ac dan lebih lebar jika 

dibanding keratea api di Indonesia karena jumlah tempat 

duduknya untuk satu baris terdiri dari lima kursi sehingga lebih nyaman dan stabil. 

Tempat pertama yang dikunjungi adalah Fatehpuri Sikri, sebuah istana yang dibangun oleh 

Raja Akbar, raja ketiga dari Kerajaan Moghul. Instana ini didirikan pada tahun 1571 untuk 

menghormati penasihat spiritualnya, yaitu Sheik Salim Christi yang tinggal di daerah yang 

bernama Sikri. Bangunan tersebut didominasi dengan   dinding batu berwarna merah. 

Istana tersebut sangat indah dan luas yang terdiri dari beberapa area: tempat para istri 

raja, tempat beribadah, dan tempat untuk bertemu rakyatnya. 

Taj Mahal. Selanjutnya, penulis melanjutkan perjalanan melihat Taj Mahal, 

kurang lebih 30 menit dari Sikri dengan berkendaraan bis melewati kota 

Agra, sebuah kota kuno yang memiliki banyak bangunan peninggalan pe-

merintahan kolonial Inggris. Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan dari 

kerajaan Moghul untuk menghormati istrinya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal 

ini merupakan kompleks dari beberapa bangunan yang didirikan pada 

tahun 1653,  yaitu Mausoleum, masjid , dan taman yang semua itu dapat 

dihubungkan secara geometris susunannya. Bangunan Mausoleum diban-

gun dengan batu marmer putih yang dihiasi dengan kaligrafi dan motif 

bunga yang dipahat. Selain itu terdapat mesjid yang dibangun dengan 

batu berwarna merah serta taman-taman yang indah. Di dalam mauso-

leum terdapat dua makam, yaitu makam raja dan makam istrinya, Mum-

taz Mahal. Beberapa gambar tentang Taj Mahal dapat dilihat dibawah ini. 

Incredible India 

Oleh: Sasono Adi, Ak., M.Com 

Catatan Perjalanan 

Bangunan Taj Mahal dari sisi samping Taman dengan gerbang masuk ke kompleks Makam Shah dan Istrinya di dalam Taj Mahal  
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Agra Fort. 

Berikutnya adalah Agra Fort yang le-

taknya masih di kota yang sama dan 

tidak jauh dari kompleks Taj Mahal 

kurang lebih 2,5 km dan dikenal 

dengan nama Lal  Qila. Di sinilah 

raja-raja dinasti Moghul tinggal dan memerintah kerajaan, yaitu Humayun, Ak-

bar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Bangunannya di dominasi dengan 

dinding batu berwarna merah, dengan ornamen yang indah, serta taman yang 

luas. 

Qutub Minar. Tempat lain yang banyak peninggalan kuno 

adalah di bagian kota tua New Delhi, yaitu Qutub Minar dan Red Fort. Qutub 

Minar adalah menara yang terbuat dari batu berwarna merah dengan ketinggian 

72,5 meter. Pembangunan menara ini dimulai tahun 1193 pada masa kerajaan 

Islam pertama di India yaitu Qutb-ud-din Aibak. Qutub Minar ini dikelilingi rerun-

tuhan bangunan kuno yang berasal dari kerajaan hindu. 

Red Fort 
atau yang dikenal dengan nama Lai Qila dibangun oleh dinasti 

Moghul, Shah Jahan. Benteng ini merupakan tempat pemerintahan 

kerjaan Moghul sampai dengan tahun 1857 di masa raja Bahadur 

Shah Zafar yang ditahan oleh pemerintah kolonial Inggris di India. 

Kemudian pemerintahan kolonial Inggris menggunakan Red Fort 

sebagai markas militer sampai dengan kemerdekaan India tahun 

1947. Saat ini tempat tersebut menjadi objek tujuan wisata dan 

dan dilengkapi dengan museum militer serta sudah masuk sebagai 

warisan dunia oleh Unesco. 

Tarian Klasik Manipur adalah salah satu dari jenis tarian 

klasik di India. Tarian ini berasal dari Negara Bagian Manipuri, salah satu provinsi di timur laut 

India yang berbatasan dengan Myanmar dengan daerah berbukit dan 

pegunungan. Cerita tentang Krishna merupakan tema utama dalam 

tarian-tarian Manipur. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi 

biasanya suling, gendang, alat perkusi, dan tembang atau puisi-puisi 

klasik dalam bahasa sangsekerta. Sedangkan pakaiannya, khususnya 

penari wanita, unik dan dihiasi bordiran dan penuh warna. Demikian 

beberapa peninggalan bersejarah dan tarian tradisional India. Selain 

itu masih terdapat beberapa tempat bersejarah dan wisata lainnya 

yang sempat 

penulis kun-

jungi, seperti 

Shimla, Indian 

Gate, Lotus 

Temple, Delhi Hat, dan Sarojini Nagar 

Market. 



 

 

Hal 48 Tahun II/No.3 “PARIS REVIEW”  

BELAJAR  REFORMASI BIROKRASI   

DARI KOREA SELATAN 

 Oleh: Parwoto Dwi Putranto, SE 

Catatan Perjalanan 

Di penghujung tahun 2009 yang lalu, penulis berkunjung ke Korea Selatan dalam 

rangka Government Innovation Human Resource Outreach Program - Session 3, 

yang  merupakan bagian dari Capacity Building for Public Officials for Government 

Innovation in Indonesia (Second Phase), diselenggarakan oleh Korea International 

Cooperation Agency (KOICA) 

Semenanjung Korea Selatan dengan luas wilayah 99.274 KM2 (lebih kecil dari 

Pulau Jawa yang luasnya 138.793 KM2) mempunyai penduduk kurang lebih 48 

juta jiwa, jumlah pegawai negeri per akhir tahun 2008 sebanyak 983.836 orang. 

Walaupun melaksanakannya, Korea Selatan tidak menggunakan kata “reform”, tetapi menggunakan kata “innovation”. 

Menurut mereka, reformasi yang berakar dari Amerika Serikat lebih menekankan pada aspek kelembagaan, sedangkan ino-

vasi mencakup aspek cara berfikir (way of thinking), cara bekerja (way of work), dan kelembagaan (institution). Pemerintah 

Korea Selatan menekankan Inovasi pada :  President’s will, Electronic system, Public participation, Human-oriented learning, 

dan Field over theory. 

Kegiatan inovasi telah menghasilkan beberapa hal, antara lain : 

1. Terbangunnya sistem administrasi yang baru (On-nara Business Processing System, Digital Budget & Accounting System, 

Open Government); 

2. Penguatan pelayanan administrasi (Creation of New CS Services dan Fast & Convenient Services); 

3. Pengakuan global (WEF National Competitiveness Rangking, UN E-governement Readiness Index, Central Government 

Agency Service Satisfaction Rate, Public Corporation Customer Satisfaction, dan Winner of International Awards) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Korea Selatan, hampir sama dengan Indonesia, merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada awal kemerdekaan, 

ekonomi bangsa Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Indonesia dengan pendapatan per kapita sekitar     

US$ 70 dan Korea US$ 80 per kapita.  Tetapi dalam perjalanan waktu, menurut data Bank Dunia, tahun 2008 pendapatan 

per kapita bangsa Korea Selatan naik menjadi US$ 19.115, sementara Indonesia baru US$ 2.254 , perbedaan yang sungguh 

luar biasa. 

Mengapa Korea Selatan dapat maju demikian pesat, dari sudut pandang budaya kerja organisasi, yang menjadi kata kunci 

adalah : “Ethics” menjadi perhatian yang serius, komitmen yang kuat dari top level, dan semua elemen mau menerima pe-

rubahan. 

Contoh kehidupan masyarakat Korsel dahulu Disimpan di museum rumah tradisional  
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ETHICS 

Ethics menjadi perhatian yang serius, baik dari sisi kelembagaan maupun materi 

pembinaan atau diklat. Sebagai contoh, pada struktur organisasi di MOPAS (Ministry 

Of Public Administration and Security) , terdapat “Ethics & Public Service Bureau”.  

Demikian pula dalam pembinaan di COTI (Central Officials Training Institute) salah 

satu materi pelatihan adalah “Civil Ethics”. Dalam evaluasi kinerja , attitude menda-

pat bobot yang tinggi yaitu 40% , disamping com-

petency 30%, dan performance 30%. 

 

KEPEMIMPINAN 

Salah satu keberhasilan adalah adanya komitmen yang tinggi dari para pemimpin di se-

mua level untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari pola pen-

gangkatan pemimpin yang didasarkan dari hasil 

assesmen yang cukup selektif, selalu dilakukan evaluasi kinerja pada saat menjabat, 

dan didukung pada waktu rekruitmen awal yang menghasilkan SDM dengan loyal, 

jujur, dan disiplin kuat. Seorang leader di Korea Selatan harus dapat melihat perma-

salahan dari beberapa sisi: In Sight, Out Sight, dan Fore Sight. Selain juga harus da-

pat berperan sebagai 3 E: Energies, Energizing, Edge – Excelent. Mereka juga harus 

berperan sebagai hunter (cari terus = merubah) , bukan menunggu perubahan. 

 

PARTISIPASI 

Reformasi dapat bergulir karena partisipasi semua elemen: Pemerintah, Masyarakat, 

Pengusaha, dan Akademisi. Hal ini terlihat ketika mereka dapat menerima perubahan 

bahkan mendukung adanya Regulatory Reform, yang memangkas peraturan dari 

10.554 ( th 1998) menjadi 5.112 (th 2007) atau dikenal dengan “Guillotine Approach”.  

Perubahan yang juga dapat diterima oleh semua elemen , adalah penggabungan the 

Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC), The Ombudsman of Ko-

rea, dan the Administrative Appeals Commision menjadi Anti Corruption and Civil 

Rights (ACRC) pada 29 Februari 2008. 

Partisipasi masyarakat juga sangat mendukung keberhasilan reformasi, misalnya dalam 

e-gov dimana pengurusan dokumen dapat dilakukan secara online, sehingga masyara-

kat tidak perlu lagi berdesak-desakan di kantor pemerintah. Demikian juga dalam  e-

system dalam transportasi yang terintegrasi , sebuah T-money (alat semacam flashdisk)  dapat digunakan untuk naik 

kereta, bus, maupun taxi. Sehingga tidaka ada transaksi tunai yang ra-

wan penyimpangan. 

Bagaimana dengan Indonesia ? 

Pertanyaannya adalah, mengapa Korea Selatan yang merdeka hampir 

bersamaan dengan Indonesia, sumber daya mereka terbatas dibanding 

kekayaan alam yang kita miliki, tetapi mereka dapat berkembang pesat ?  

Hanya ada satu jawaban: KITA HARUS BISA , tentu dengan niat dari selu-

ruh elemen dan strategi yang benar. Semoga berhasil…. Blue House 
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Setiap organisasi yang dibentuk tentunya memiliki visi misi yang telah disepakati bersama dan menjadi tanggung 

jawab seluruh anggota organisasi untuk mencapainya secara maksimal.  Untuk menggerakan organisasi menuju visi 

misinya tersebut mutlak diperlukan sumber daya manusia yang  berkualitas yang tercermin dari perpaduan antara 

attitude dan kompetensi terhadap  tugas  dan pekerjaaannya sehari-hari. Sikap dan perilaku yang dilandasi nilai-nilai 

luhur berkembang baik dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas keseharian inilah yang sering kita  

sebut dengan Budaya Kerja.  Dengan budaya kerja yang unggul mendorong atmosfer kerja yang  kondusif, nyaman 

dan berefek positif bagi  peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan.  Sejalan dengan ber-

jalannya waktu banyak faktor dan pengaruh yang akan mewarnai  budaya kerja  di lingkungan kita terutama di era 

keterbukaan dan globalisasi informasi teknologi nan begitu pesat. serta perubahan  lingkungan internal maupun eks-

ternal mau tidak mau, siap tidak siap sebuah organisasi akan mengalami situasi yang dinamakan evolusi diri, menem-

patkan dirinya pada  posisi yang  paling proper dalam hal penciptaan budaya  kerja yang paling cocok bagi seluruh or-

ganisasinya dalam rangka memberikan ruang aktualisasi diri para anggota organisasi sehingga termotivasi untuk men-

ingkatkan produktivitas dan kinerja.   Ada beberapa model budaya kerja yang perlu kita pahami dalam rangka me-

metakan kondisi  yang ada saat ini pada organisasi kita dan untuk memandu kita memilih manakah sebenarnya model 

budaya kerja  yang  lebih ideal  dan cocok  dengan karakteristik organisasi kita. Salah satunya adalah model budaya 

kerja yang didasarkan survey yang dilakukan oleh Lisa Bradley dan Rachel Parker dengan menggunakan kerangka  

Competing Values Framework (CVF). Model ini mencoba mengeksplorasi penandingan beberapa pemenuhan dalam 

suatu organisasi antara pengaruh lingkungan internal dan eksternal  di satu sisi dengan pemenuhan antara pengenda-

lian (control) dan fleksibilitas  di sisi lain.  Pemenuhan penandingan dua sisi tersebut membentuk dua sumbu CVF. 

Pada sisi dimensi pertama , organisasi memfokuskan dirinya  ke dalam yang menekankan pada proses integrasi, mana-

jemen informasi, dan komunikasi sedangkan organisasi yang berfokus ke luar mengutamakan ke beberapa hal, yaitu : 

pertumbuhan, perolehan sumber daya, dan interaksi dengan lingkungan eksternal.  Adapun di sisi dimensi kedua, or-

ganisasi yang memiliki fokus pada pengendalian (control) menekankan pada beberapa hal , meliputi stabilitas dan pen-

yatuan antara bagian satu dengan bagian lainnya (kohesi), sedangkan  organisasi yang berfokus kepada fleksibilitas 

memberikan penekanan kepada kemampuan beradaptasi dan spontantitas. Dari dua dimensi tersebut diperoleh em-

pat gambaran model budaya kerja organisasi yang  berlaku dalam organisasi publik. Empat model budaya kerja terse-

but adalah sebagai berikut: Human Relation (internal dan fleksibel), Internal Process (internal dan control), Open Sys-

tem (eksternal dan fleksibel) dan Rational Goal (control dan eksternal).  

Penggabungan dua dimensi CVF ini menjadi empat tipe atau model budaya organisasi  ini sejalan dengan teori or-

ganisasi yang dikemukakan oleh Zammuto, Gifford dan Goodman (1999).  

Model internal process   

Model internal process  melibatkan unsur pengendalian/internal process dimana di dalamnya manajemen informasi 

dan komunikasi dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan stabilitas dan pengendalian organisasi. 

MENGENAL MODEL BUDAYA KERJA  DI LINGKUNGAN                   

ORGANISASI PUBLIK 

Oleh: Ilham Nurhidayat, Ak., M.Ec. Dev 



 

 

Dalam model ini juga berhubungan dengan budaya hirarki (hierarchical culture) karena 

model ini melibatkan penegakkan aturan, tata cara atau perilaku (conformity) dan perhatian terhadap  hal-hal yang 

bersifat teknis (Deninson & Spreitzer, 1991). Dalam model ini mereflesikan secara lebih jelas  tentang model teori tra-

disional  mengenai birokrasi dan administrasi public yang  bergantung pada aturan formal dan prosedur sebagai 

mekanisme pengendalian (Weber, 1948; Zammuto, Gifford & Goodman, 1999). 

Model Sistem Terbuka 

Model  ini melibatkan felksibitas/fokus eksternal dimana  kesiapan dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi 

dengan lingkungan yang diarahkan  dalam rangka  pertumbuhan, perolehan sumber daya dan dukungan pihak ekter-

nal. Model ini juga dihubungkan dengan istilah budaya perkembangan karena dihubungkan dengan pemimpin yang 

inovatif yang juga selalu menjaga focus pada perubahan lingkungan eksternal (Deninson & Spreitzer, 1991). Organisasi 

dengan model budaya kerja ini selalu dinamis dan berjiwa entrepreneur, para pemimpinnya memilki sikap risk taker 

dan penghargaan  organisasi dikaitkan dengan inisiatif dan inovasi para individunya. 

Model Human Relation 

Model ini melibatkan fleksibiltas/fokus internal dimana pelatihan dan pengembangan yang luas kepada SDMnya 

digunakan dalam rangka meraih penyatuan antara bagian satu dengan bagian lainnya (kohesi) dan moral para pega-

wainya.  Model ini sering dikaitkan dengan istilah budaya kelompok (group culture) karena dihubungkan dengan rasa 

saling percaya (trust) dan partisipasi dalam bentuk team work. Manajer dalam organisasi seperti ini memiliki karakter  

mendorong atau membangkitkan semangat dan membina pegawainya. 

Model Rational Goal 

Model ini melibatkan  pengendalian (control)/focus eksternal dimana perencanaan dan penentuan tujuan diarahkan 

dalam rangka mencapai produktivitas dan efisiensi. Budaya kerja dengan model seperti ini  seringkali dihubungkan 

dengan istilah budaya rasional (rational culture) karenan titik beratnya pada hasil (outcome) dan pemenuhan tujuan 

Deninson & Spreitzer, 1991). Tipe organisasi dengan model seperti ini selalu berorientasi produksi dan manajer men-

gatur pegawainya untuk diarahkan pencapaian tujuan dan sasaran dan penghargaan dikaitkan dengan hasil yang 

diperolehnya.    

 

HUMAN RELATIONS MODEL 
(Development culture) 
 
Personal 
Warm & caring 
Loyality & tradition 
Cohesion & morale 
Equity 
 

OPEN SYSTEM MODEL 
(Development culture) 
 
Dynamic & entrepreneurial 
Risk Taker 
Innovation & Development 
Growth & resource acquisition 
Rewards individual initiative 

 
Formalised & structured  
Rule enforcement 
Rules and policies 
Stability 
Rewards based on rank 
 
OPEN SYSTEM MODEL 
(Development culture) 

 
Production oriented 
Pursuit of goals & objectives 
Tasks & goal accomplishment 
Competition and achievement 
Rewards based on achievement 
 
RATIONAL GOAL MODEL 
(Development culture) 

Flexibility 

External 

Control 

Internal  

Gambar 1. The Computing Values Framework of Organisational Culture 

Diadaptasi dari Zamutto & Krakower (1991) 
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Bagaimana dengan model yang berlaku saat ini dan cocok diterapkan di Perwakilan  BPKP Provinsi DIY? Dalam  pratik-

nya sebenarnya tidak ada model yang mutlak dan cocok seratus persen diterapkan secara penuh di dalam sebuah or-

ganisasi mengingat karakteristik organisasi serta lingkungan yang mempengaruhi terlebih di lingkungan organisasi 

pemerintah yang penuh dengan aturan birokrasi dan perarturan yang melingkupinya. Perubahan organisasi dan 

kelembagaan yang ada akibat perubahan lingkungan dan peraturan sangat-sangat berpengaruh terhadap budaya 

kerja organisasi pemerintah. Terlepas dari itu semua tidak ada salahnya dan menjadi suatu hal yang bijak dan patut 

kita lakukan ( dan ini menjadi catatan pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan) adalah kita mencoba memetakan 

kondisi awal  model budaya kerja organisasi yang ada saat ini dan mencoba mengidentifikasi aspirasi dan masukan 

dari seluruh elemen pegawai kita mengenai model budaya kerja yang ideal atau cocok yang dapat memberikan trigger 

dan pengaruh positif bagi penciptaan komponen pertama SPIP yaitu lingkungan pengendalian yang lebih baik sebagai 

langkah awal meningkatkan pondasi  bagi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Perwakilan 

BPKP Provinsi D.I Yogyakarta  pada khususnya dan BPKP kita tercinta pada umumnya. 

Semoga pengembangan budaya kerja yang telah dirintis sejak lama  di kantor kita tercinta tidak berhenti pada sekedar 

mengkultuskan  symbol-symbol atau formalitas kegiatan belaka namun perlu kita sadari betul apa makna sesung-

guhnya budaya kerja sehingga diharapkan nantinya menjadi nafas perilaku kita sehari-hari dalam bekerja dan 

mengemban amanah kita sesuai porsi dan kewenangan kita masing-masing. Semoga bermanfaat.  
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Pengembangan Budaya Kerja di BPKP 

Kualitas personil atau sumber daya manusia suatu organisasi akan nampak dari kompetensi dan 

sikap mental para pegawai terhadap kerja atau tugasnya sehari-hari. Atau dengan kata lain, 

nampak dari budaya kerja yang berkembang dalam organisasi dan diterapkan sepenuhnya oleh 

anggota organisasi. Oleh karena itu, budaya kerja atau sikap mental terhadap kerja para anggota organisasi merupakan 

faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi. Sebagai suatu organisasi, BPKP sadar sepenuhnya akan hal itu dan 

melihat perlunya untuk menumbuhkembangkan budaya kerja yang baik bagi para pegawainya dalam rangka 

meningkatkan pelayanan aparatur BPKP kepada para stakeholder. Melalui pengembangan budaya kerja, diharapkan akan 

meningkatkan etos dan produktivitas kerja pegawai. 

Dalam  grand design pengembangan budaya kerja BPKP disebutkan bahwa sejak tahun 2004 BPKP mulai 

mengembangkan budaya kerja. Usaha pengembangan budaya kerja tersebut selain disadari sebagai langkah yang 

penting bagi organisasi, juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). 

Sebagai pelaksanaan dari amanat MPR, MenPAN telah menerbitkan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 

Negara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan nomor: 25/KEP/M.PAN/4/2002. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan 

bagi semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan budaya kerja aparatur negara di 

lingkungannya masing-masing. Dalam pedoman tersebut MenPAN menyatakan beberapa hal berikut: 

 Kondisi aparatur pemerintah sampai saat ini pada umumnya belum kondusif untuk menciptakan good governance 

dan clean governance. 

 Perlunya peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja dengan metode kerja 

yang produktif. 

 Perlu adanya instansi percontohan pengembangan Budaya Kerja di instansi pusat dan daerah. 

Agar pengembangan budaya kerja dapat berjalan efektif, MenPAN juga menerbitkan Surat nomor: 103/M.PAN/03/2003, 

tentang Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, yang isinya menunjuk beberapa instansi pemerintah 

baik pusat dan daerah sebagai instansi percontohan pengembangan budaya kerja aparatur negara. Salah satu instansi 

percontohan yang ditunjuk adalah BPKP sebagai pilot project untuk pengembangan budaya kerja di lingkungan instansi 

pusat. 

Untuk mempertegas pentingnya pengembangan budaya kerja aparatur negara, MenPAN juga menerbitkan Peraturan 

Menteri Negara PAN nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan 

Pedoman tersebut semua instansi pemerintah baik pusat dan daerah diminta melaksanakan program reformasi birokrasi 

di lingkungan instansinya masing-masing, dengan sasaran umum untuk mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja 

(culture set) para aparatur negara serta sistem manajemen di lingkungan pemerintahan. 

Bagaimana Pengembangan Budaya Kerja di Perwakilan BPKP Prov. D.I. Yogyakarta? 

Dalam rangka memacu pengembangan budaya kerja di BPKP, setiap tahun telah diadakan lomba pengembangan budaya 

kerja antar unit-unit kerja di lingkungan BPKP. Perwakilan BPKP Prov. D.I.Yogyakarta berturut-turut telah meraih sebagai 

juara III untuk tahun 2007, Juara I di tahun 2008 dan kembali juara I untuk tahun 2009 dalam lomba pengembangan 

budaya kerja antar unit-unit kerja BPKP.  

 

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BPKP: JOGJA JUARANYA? 
   Oleh: Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev 
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Kelompok Penggerak Budaya Kerja Pusat tentu memiliki kriteria dalam menilai dan kemudian menentukan unit-unit kerja 

mana yang layak ditetapkan sebagai juara pengembang budaya kerja pada setiap tahunnya. Mungkin saja penilaian 

tersebut didasarkan pada instrumen-instrumen pengembangan yang ada (organisasinya, program-program kerjanya), 

maupun pelaksanaannya. Sejauh mana ’gelar juara’ tersebut tercermin dari kompetensi dan sikap mental para pegawai 

Perwakilan BPKP Prov. D.I. Yogyakarta dalam tugasnya sehari-hari? 

Dalam kurun waktu yang boleh dikatakan telah cukup panjang, yaitu sejak tahun 2004, tentu masa atau periode 

sosialisasi telah lewat. Proses pengembangan budaya kerja harus sudah melewati masa tersebut. Masa untuk 

internalisasinyapun tentu seharusnya sudah tidak dalam masa awal lagi. Namun upaya internalisasi bagi seluruh 

komponen organisasi (dari pimpinan sampai pada seluruh pegawai) harus selalu diupayakan secara terus menerus.  

Pengembangan budaya kerja dapat dimulai dari ’simbol-simbol’. Pembentukan instrumen pengembangan budaya kerja, 

misalnya dengan adanya Satuan Tugas Pengembangan Budaya Kerja Perwakilan BPKP, kemudian dibentuknya kelompok-

kelompok  budaya kerja di setiap Bidang dan Bagian dapat dikatakan masih dalam taraf pembentukan ’simbol’ adanya 

pengembangan budaya kerja. Simbol-simbol lainnya adalah adanya program kerja di setiap kelompok, lebih luas lagi 

adanya program kerja budaya kerja Perwakilan BPKP Prov. D.I. Yogyakarta.  

Program-program kerja budaya kerja yang terdiri dari banyak kegiatan dan pelaksanaannyapun dapat dikatakan masih 

dalam taraf ’simbol’ dari adanya kegiatan pengembangan budaya kerja. Namun demikian, banyaknya program/ kegiatan 

(yang baik, tentu saja) dalam rangka pengembangan budaya kerja yang dapat dilaksanakan walaupun masih dalam taraf 

pembentukan ’simbol’ dapat dikatakan sebagai langkah awal yang baik dalam pengembangan budaya kerja organisasi. 

Yang diharapkan adalah tercapainya outcome dari kegiatan-kegiatan tersebut, sebagai indikator berhasilnya 

pengembangan budaya kerja. 

Untuk tahun 2010 telah ditetapkan Program Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi D.I. 

Yogyakarta. Program pengembangan budaya kerja tersebut meliputi 6 program yang terdiri dari 60 kegiatan. Perwakilan 

BPKP sebagai unit kerja wajib membuat rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek pengembangan budaya 

kerja. 6 program pengembangan budaya kerja tersebut mengacu pada Grand Design Pengembangan Budaya Kerja BPKP, 

yaitu: 

1. peningkatan akhlak dan etika; 

2. peningkatan kebersamaan dan kesejahteraan; 

3. peningkatan efektivitas kebijakan serta kepemimpinan yang visioner dan inspiratif; 

4. peningkatan komitmen terhadap ketepatan waktu; 

5. peningkatan organisasi yang responsif dan antisipasif;  

6. peningkatan transparansi organisasi; 

Beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan sebagai pelaksanaan beberapa program tersebut dapat kita ambil sebagai 

contoh. Dalam program tahun 2010 tersebut, program peningkatan akhlak dan etika terdiri dari 6 kegiatan.  Beberapa 

kegiatan dalam program tersebut antara lain adalah kegiatan internalisasi Kode Etik Pegawai BPKP, komunikasi eksternal 

Kode Etik Pegawai BPKP, dilaksanakannya do’a pagi bersama dan pembacaan kata mutiara budaya kerja.   

Apakah terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan keberhasilan pengembangan budaya kerja di kantor kita? 

Terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut memang menunjukkan upaya kita bersama untuk mengembangkan budaya 

kerja, namun tentu kita menginginkan hasil yang lebih jauh yaitu outcome dari setiap kegiatan. Dari kegiatan internalisasi 

kode etik pegawai BPKP diharapkan terinternalisasinya kode etik tersebut pada pegawai BPKP sehingga tercermin dalam 

setiap perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.  
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Melalui komunikasi eksternal kode etik diharapkan adanya partisipasi pihak eksternal dalam pelaksanaan kode etik 

pegawai BPKP. Dengan melaksanakan do’a pagi bersama dan pembacaan kata mutiara budaya kerja diharapkan dapat 

meningkatkan keimanan dan motivsi kerja pegawai sehingga dapat meningkatkan etos dan produktifitas kerja para 

pegawai. 

Program Peningkatan Kebersamaan dan Kesejahteraan untuk tahun 2010 telah ditetapkan sebanyak 9 kegiatan. 

Beberapa kegiatan dalam program tersebut antara lain adalah kegiatan komunikasi dan koordinasi berupa pertemuan 

antar Kelompok Budaya Kerja dan Forum Komunikasi Pegawai. Yang diharapkan dari kegiatan ini tentu tidak hanya 

berupa banyaknya pertemuan dan forum yang terselenggara tetapi lebih jauh adalah tingkat partisipasi yang mengikuti 

kegiatan sehingga tercipta komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak. Demikian juga dengan kegiatan 

pemasyarakatan budaya produktif bagi pegawai, bukan hanya jumlah kegiatan pemasyarakatannya yang terselenggara 

tetapi diharapkan dengan memasyarakatnya budaya produktif di antara para pegawai akan meningkatkan produktifitas 

pegawai. 

Untuk Program Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Kepemimpinan yang Visioner direncanakan sebanyak 7 kegiatan, 

antara lain berupa sosialisasi kebijakan pimpinan, dengar pendapat antara kepala perwakilan dengan para pegawai, 

pelatihan leadership bagi para pegawai dan pemilihan pegawai teladan. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut 

memperlihatkan adanya ’simbol-simbol’ dan menunjukkan adanya ’gerakan’ pengembangan budaya kerja di kantor kita. 

Betapa kita telah berupaya keras untuk mengembangkan budaya kerja di kantor kita. Upaya yang telah bagus tersebut  

harus dimaksimalkan sehingga tidak berhenti pada banyaknya kegiatan sosialisasi kebijakan pimpinan dan dengar 

pendapat yang telah dilaksanakan, banyaknya pelatihan leadership yang terselenggara dan terpilihnya pegawai teladan. 

Dengan adanya sosialisasi kebijakan pimpinan diharapkan para pegawai mengetahui dan memahami kebijakan pimpinan, 

sehingga terjadi komunikasi dua arah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui dengar pendapat 

diharapkan terjadinya komunikasi yang baik antara Kepala Perwakilan dalam posisi top management dengan seluruh 

pegawai. Dari kegiatan pelatihan leadership diharapkan setiap pegawai mendapat wawasan baru tentang kepemimpinan 

serta dapat mengimplementasikannya. Dengan terpilihnya pegawai teladan diharapkan dapat memotivasi pegawai 

lainnya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Di dalam program Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu terdapat berbagai kegiatan yang intinya mengajak 

kepada seluruh pegawai agar meningkatkan komitmennya terhadap ketepatan waktu terutama yang berhubungan 

dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Program Perwujudan Organisasi yang Responsif dan Antisipatif terdiri dari 17 kegiatan, beberapa diantaranya adalah 

kegiatan evaluasi saran yang disampaikan melalui kotak saran, diseminasi SOP Perwakilan, quality assurance atas 

penugasan, penyusunan daftar simak quality assurance ketatausahaan, penyelenggaraan pekan berbagi ilmu dan 

pembentukan satuan-satuan tugas. Tindak lanjut atas saran yang telah dievaluasi lebih penting dari sekedar 

terselenggaranya kegiatan evaluasi saran. Dengan terlaksananya kegiatan diseminasi SOP diharapkan setiap pegawai 

mengetahui dan memahami SOP sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas kerjanya. Demikian juga 

dengan  tersusunnya daftar simak quality assurance ketatausahaan. Penyelenggaraan pekan berbagi ilmu diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas.  

Rencana kegiatan pembentukan satuan-satuan tugas juga bukan hanya berhenti pada terbentuknya satuan-satuan tugas, 

tetapi lebih jauh adalah tertanganinya masalah-masalah yang perlu penanganan segera melalui satuan tugas. 
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Program keenam adalah program Peningkatan Transparansi Organisasi yang terdiri dari 13 kegiatan, antara lain adalah 

penyediaan berbagai informasi tentang penyerapan HP pegawai, informasi perbedaan DUPAK dengan PAK bagi para 

auditor, data realisasi keuangan, dan diumumkannya pertanggungjawaban berbagai kegiatan secara terbuka. Dengan 

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan terciptanya transparansi organisasi. Setiap PFA dapat mengetahui 

informasi penyerapan HP, setiap pegawai (PFA) dapat memahami penyebab terjadinya perbedaan angka antara angka 

kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan penetapannya dalam PAK sehingga dapat menjadi koreksi pada penyusunan 

periode selanjutnya, adanya transparansi keuangan sehingga  memudahkan bidang/bagian dalam merencanakan 

kegiatannya dan dengan diumumkannya pertanggungjawaban berbagai kegiatan secara terbuka diharapkan terwujudnya 

akuntabilitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.  

Dengan demikian, dalam melaksanakan pengembangan budaya kerja kita tidak hanya berhenti pada terlaksananya 

kegiatan-kegiatan dalam program tersebut, karena itu berarti kita baru sampai pada ’simbol-simbol’ adanya 

pengembangan budaya kerja. Tetapi kita harus berupaya mencapai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pengembangan 

budaya kerja dapat dikatakan berhasil jika outcome dari kegiatan-kegiatan pengembangan budaya kerja telah tercapai. 

Mengembangkan budaya kerja pada dasarnya mengembangkan sikap dan perilaku para anggota organisasi agar sesuai 

dengan nilai-nilai luhur organisasi. Demikian juga dengan pengembangan budaya kerja di BPKP, tidak lain adalah untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku pegawai BPKP agar sesuai dengan nilai-nilai BPKP, yaitu PIONIR (profesional, 

integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen dan responsibel). 

Sering terjadi kesalahpahaman bahwa pengembangan budaya kerja dalam suatu organisasi dapat dibangun hanya dengan 

cara “diumumkan/ disosialisasikan saja, kemudian pelanggarnya dihukum”. Padahal budaya tidak pernah dapat dibangun 

hanya dengan cara disosialisasikan saja, tetapi budaya hanya dapat dibangun secara efektif dengan cara diinternalisasikan 

atau dengan bahasa yang lebih hidup “disemaikan”. Penyemaianpun harus dilakukan dengan model spesifik sesuai dengan 

karakter organisasi yang bersangkutan dan harus menjadi komitmen bagi seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan 

puncak sampai pegawai rendahan (Moeljono – 2003, dalam  Grand Design Pengembangan Budaya Kerja BPKP).  

 

Juara Sejati Pengembangan Budaya Kerja 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan budaya kerja yang baik dapat dimulai dengan menciptakan 

instrumen-instrumennya yang baik, yaitu baik struktur organisasinya maupun program-program kerjanya. Struktur 

organisasi pengembang budaya kerja tersebut perangkatnya juga harus bekerja baik, demikian juga dengan program-

program kerjanya. Program kerja yang baik adalah yang dapat mengembangkan sikap dan perilaku pegawai BPKP agar 

sesuai dengan nilai-nilai BPKP. 

Pengembangan budaya kerja yang berhasil bukan terletak pada terlaksananya program-program pengembangan budaya 

kerja yang telah direncanakan, tetapi pada tercapainya outcome dari kegiatan-kegiatan tersebut. Terlaksananya kegiatan-

kegiatan tersebut barulah sampai pada taraf pembentukan ’simbol-simbol’ adanya pengembangan budaya kerja. 

Pengembangan budaya kerja harus terus diinternalisasikan atau ’disemaikan’ sehingga tumbuh menjadi komitmen seluruh 

pegawai. Dengan tercapainya outcome kegiatan-kegiatan tersebut berarti telah ’tersemainya’ budaya kerja. 

Sederhana saja, kita akan menjadi ’juara sejati’ pengembangan budaya kerja jika mulai bekerja setiap hari dengan berdo’a 

dan motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dengan baik; jika kita dapat mempertanggungjawabkan semua 

yang menjadi tanggung jawab tugas kita dengan baik; jika melaksanakan PKS tepat waktu dengan peserta banyak dan 

hasilnya dapat mendukung tugas; jika datang dan pulang tepat waktu serta tidak berada di kantor dengan alasan yang 

jelas; jika lingkungan dalam dan luar kantor kita bersih dan rapi sehingga mendukung semangat kerja kita; jika, jika dan 
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Dalam rangka ikut melestarikan kebudayaan tradisional 

yang hampir punah, Kelompok Gejog Lesung Perwakilan 

BPKP DIY ikut  berpartisipasi memeriahkan kegiatan pembu-

kaan Porseni Perwakilan BPKP DIY, 27 April 2010. Acara unik pembukaan PORSENI dalam rangka memperingati HUT ke-

27 BPKP ini yang dikonsep dengan mengusung tema “petani” ini terasa semakin meriah dan membumi ketika  kelompok 

Gejog Lesung Perwakilan BPKP DIY beraksi menyambut datangnya para pimpinan BPKP DIY memasuki arena lapangan 

upacara yang disulap bak persawahan dengan menaiki sepeda onthel. Meskipun belum memiliki nama kelompok, para 

pemain Gejog Lesung yang terdiri dari karyawan/ti bagian Tata Usaha ini dengan semangat memainkan lesung dan Alu 

unjuk  kekompakan mengiringi para kontingen masing-masing bidang memasuki lapangan upacara. Keindahan alunan 

musik tradisional ini juga menyihir atmosfer acara pada saat mengiringi beberapa tembang jawa yang dilantunkan den-

gan merdu oleh para sinden dan gerong yang merupakan pegawai BPKP DIY.  

Apa itu seni Gejog Lesung? Lesung adalah alat penumbuk padi, dimana pada zaman dahulu ketika belum ada pusat peng-

gilingan, masyarakat menggunakan lesung untuk menumbuk padi hasil panen. Kesenian Gejog Lesung yang merupakan 

bagian dari kebudayaan kaum tani di Yogyakarta dan sekitarnya. Kesenian Gejog Lesung bermula saat zaman dahulu, 

ketika petani menggunakan ‘lesung’ dan ditumbuk dengan kayu yang disebut  Alu, sambil bernyanyi beraneka macam 

lagu/tembang. Pukulan Lesung dan Alu yang saling beradu menghasilkan suara berima “dak dik duk” berulangkali yang 

dapat meningkatkan semangat dalam bekerja menumbuk padi. 

Dengan semangat kebersamaan agaknya seni Gejog Lesung ini perlu terus dilestarikan. Tetap semangat untuk temen-

temen kelompok Gejog Lesung Perwakilan BPKP DIY… di even-even mendatang  tampilkan kekompakanmu. Bravo. 

(Ratna W) 

 

GEJOG LESUNG 

Tentu kita, seluruh pimpinan dan pegawai perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta, ingin menjadi juara sejati 

pengembangan budaya kerja!!! 
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EKPRESI DAN ATRAKSI 

HUT KE-27 BPKP 2010 
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HUT KE-27 BPKP 2010 
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HUT KE-27 BPKP 2010 

APD IPP AN 
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Hal 61 “PARIS REVIEW” Tahun II/No.3 



 

 

BANYAK PERMINTAAN PENUGASAN, BPKP SEGERA MENINGKATKAN JUMLAH DAN KEMAMPUAN SDM-NYA 

Yogyakarta, Selasa - 20 April 2010 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKP saat ini dirasakan kurang seiring dengan 

banyaknya permintaan penugasan dari instansi lain. Demikian disampaikan oleh 

Pelaksana Tugas Kepala BPKP, Koeswono Soeseno pada acara pengarahan kepada 

pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Jumat (9/4) lalu di Aula Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY, mulai siang hingga sore hari. Kehadiran Plt. Kepala BPKP yang 

didampingi Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam ke Per-

wakilan BPKP DIY ini adalah dalam rangka penandatanganan MoU dengan UNY 

Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada pagi harinya. (akro) 

Berita Foto PilihanBerita Foto Pilihan  

Plt. Kepala BPKP kunjungi Pemda DIY untuk Sosialisasi SPIP 

Yogyakarta, Rabu - 13 Mei 2010 

Komitmen pimpinan dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam 

penerapan SPIP sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro Ing Ngarso 

Sing Tulodho. Komitmen pimpinan sangat penting karena menjadi pa-

rameter bagi unsur dibawahnya dalam melaksanakan tugas dan tang-

gungjawabnya.  

 

Dengan sosialisasi ini dapat membangun pemahaman tentang SPIP. Yang 

lebih penting lagi adalah adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, baik dalam 

membangun pemahaman dan komitmen bersama di setiap instansi mau-

pun dalam menerapkan setiap parameter yang ditetapkan pada SPIP. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan pemer-

intahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi kenyataan. Demikian sambutan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan 

Hamengkubuwono X, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Tri Harjun Ismaji, pada acara pembukaan 

Sosialisasi SPIP bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, Rabu (12/5 ) yang bertempat di Gedung Pracimosono 

Sosialisasi SPIP Bagi Pejabat Struktural dan PFA di Lingkungan Inspektorat Wilayah D.I. Yogyakarta 

 

Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menjadi penting 

apabila APIP mampu secara efektif membantu pimpinan untuk mem-

perbaiki kinerjanya dalam mencapai tujuan instansi. Peran pengawa-

san intern menunjukkan bahwa pengendalian intern dan aparat penga-

wasan yang terlibat di dalamnya memiliki fungsi yang sangat vital bagi 

keberhasilan penerapan SPIP ini 

Demikian sambutan Kepala Perwakilan BPKP Proivinsi DIY Suwartomo, 

pada acara pembukaan sosialisasi SPIP bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor Inspektorat Kabupaten 

Gunung Kidul, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, dan Inspektorat Kabupaten Sleman, Selasa (18/5 ) yang bertempat di 

The Grand Palace Yogyakarta.  (Akro) 
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Langkah Awal 2010: Dispora Kab. Gunungkidul Undang BPKP DIY 
dan KPP Pratama Wonosari untuk memberikan pembekalan 
kepada para Kepala UPT dan Pembantu Bendahara Sekolah. 

 
Sebuah inovasi dan terobosan yang bagus dilakukan Dinas Pendidikan, Pe-
muda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Gunungkidul untuk mengawali 
langkah di tahun 2010 dengan menggelar acara Rakor Pengelolaan Adminis-
trasi Keuangan Sekolah TA 2010. Acara yang dihadiri oleh para Kepala UPT 
dan Pembantu Bendahara sebanyak 101 orang ini dilaksanakan di ruang 

Aula Dispora pada Kamis (28/1). Narasumber yang diundang untuk memberikan pembekalan adalah Perwakilan BPKP 
Provinsi D.I Yogyakarta dan KPP Pratama Wonosari. (ilham) 

Kakanwil Depkumham DIY: Dengan SPIP diharapkan “Jangan Lagi Ada Dusta Diantara Kita” 

 
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik 
di lingkungan Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY, Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM D.I Yogyakarta dan seluruh ja-
jarannya menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Komit-
men yang besar ini tampak dari antusiasme peserta sosialisasi SPIP yang 
digelar pada hari Selasa (29/12) bertempat di Aula Kantor Depkumham DIY.  
 
Sosialisasi SPIP ini menghadirkan narasumber dari Satgas SPIP Perwakilan BPKP 

Provinsi D.I Yogyakarta. Kepala Kanwil Depkumham DIY, Bambang Rantam Sariwanto, SH., M.M membuka secara langsung 
acara sosialisasi tersebut dan menyatakan bahwa SPIP sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
yang akuntabel dan transparan kepada publik sehingga nantinya “Jangan lagi ada dusta diantara kita”.  (ilham) 

Para Rimbawan Yogyakarta Ber-SPIP 

 
Perwakilan BPKP DIY, kembali melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) pada Instansi Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Daerah Is-
timewa Yogyakarta. Sosialisasi kali ini diselenggarakan di Balai Besar 
Penelitian Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan (B2PBPTH). 
 
Acara yang diselenggarakan pada Selasa (26/1) dan bertempat di Ruang Rapat 
Kantor B2PBPTH, Jalan Tentara Pelajar KM 15, Purwobinangun Pakem Sleman, Yogyakarta ini diikuti sekitar 30 peserta yang 
terdiri dari para pejabat struktural, staf dan pejabat fungsional peneliti pada B2PBPTH dan Unit Pelaksana Teknis Departemen 

Kehutanan di wilayah DIY. (Ratna) 

BPKP dan POLDA DIY kerja sama adakan Sosialisasi dan Pelatihan 
 
Peranan para kasatker dan para perwira dalam pengelolaan keuangan sangat be-
sar dalam mencapai keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan 
ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku sehingga pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai 
 
Demikian sambutan Kapolda DIY yang di bacakan oleh Waka Polda DIY, Kombes Pol. 
Drs. Badrun Arifin saat pembukaan sosialisasi dan pelatihan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan, Tata Kelola Asset, Pengadaan Logistik serta Kinerja Organisasi di jajaran Polda DIY, Senin-Selasa (22-23 Februari 
) yang bertempat di Gedung Serba Guna Mapolda DIY. (Purwo & Akro) 
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Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPKP DIY: Satukan 
Langkah Menuju Good Local Governance 

 
“Banyak manfaat yang dapat dipetik dari hasil kerjasama antara Pemkab Sle-
man dan Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta diantaranya adalah menam-
bah wawasan tugas, meningkatkan kualitas kerja, mengatasi permasalahan 
secara dini, menghindari masalah hukum, terkendalinya program dan kegiatan 
serta semakin mantap dalam menjalankan tugas”, demikian atensi yang diung-
kapkan Inspektur Kabupaten Sleman, Muhaimin SH sebagai wakil Pihak Pem-
kab Sleman dalam acara Sosialisasi MoU Kerjasama Pengendalian Pelaksanaan Program Program Pembangunan Pemkab 
Sleman tahun 2010 antara Pemkab Sleman dan Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta TA 2010, kepada para pejabat SKPD 
di lingkungan Pemkab Sleman yang digelar Senin (22/3) di ruang Operation Room Kabupaten Sleman.  (ilham) 

Setwapres Gelar Diskusi Terbatas di BPKP DIY 

 
“Pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pe-
merintah khususnya pada aspek keuangan agar transparan, akuntabel, efisien 
dan efektif”, demikian sambutan Sekda Provinsi DIY yang dibacakan oleh In-
spektur Provinsi DIY, Haryono saat membuka acara Diskusi Terbatas dengan 
tema Mendorong Percepatan Penanganan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pe-
meriksaan BPK RI. 

Diskusi terbatas ini diselenggarakan pada Kamis (11/3) bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Jalan Parangtritis Km 
5,5 Sewon Yogyakarta. (akro) 

UNY bertekad ciptakan Good University Governance, tandatangani MoU dengan BPKP 

 
Jumat (9/04), Plt. Kepala BPKP, Koeswono Soeseno didampingi oleh Deputi 
Pengawasan Bidang Polsoskam, Iman Bastari menandatangani MoU ker-
jasama dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab. Acara 
yang berlangsung di Gedung Rektorat UNY, Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 
ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY beserta pejabat struk-
tural dan fungsional di lingkungan BPKP, Pembantu Rektor II, dan sejumlah 
jajaran pimpinan di lingkungan UNY. 
 Perjanjian kerjasama ini meliputi pendampingan Implementasi Manajemen 
Keuangan, implementasi Manajemen Kinerja, Implementasi Manajemen As-

set, Penguatan Peran Audit Internal, dan Bimbingan Teknis lainnya. (ilham & Akro) 

SAMAKAN PERSEPSI DALAM PENYELENGGARAAN SPIP 

Yogyakarta, Selasa - 20 April 2010 

Untuk menyamakan persepsi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di Perwakilan 

BPKP DIY sesuai mapping yang telah dilaksanakan oleh Satgas Pembinaan SPIP, belum 

lama ini diadakan pertemuan untuk membahas hal ini. Pertemuan yang diadakan pada 

Selasa (20/4) bertempat di Ruang Kelas Lantai III dan diikuti oleh anggota Satuan Tugas 

Penyelenggara SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Ketua Satgas Penyelenggara SPIP, 

Parwoto Dwi Putranto, dalam arahannya mengatakan bahwa Satgas Penyelenggara SPIP harus proaktif sesuai dengan pema-

haman yang ada dalam penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP DIY sudah mempunyai road map sehingga sudah jelas arah 

penyelenggaraan SPIP-nya. (akro) 
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PEKAN BERBAGI ILMU: dari, oleh, dan untuk kita semua... 

Yogyakarta, Jumat - 19 April 2010  

 

Selama satu pekan, BPKP DIY menggelar sebuah agenda budaya kerja yang telah 

dirintis sejak dua tahun terakhir yaitu acara PEKAN BERBAGI ILMU yang diseleng-

garakan dari, oleh dan untuk kita semua. Acara yang dirancang sebagai upaya 

meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan seluruh pegawai dari selu-

ruh jenjang ini dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan, Suwartomo, Ak. M.S.Acc pada hari Senin 

(12/4) yang lalu. (Ilham). 

BASAH-BASAHAN DI JUMAT VAGANZA 

Yogyakarta, Jumat - 19 April 2010 

Selepas acara rutin senam pagi setiap hari Jumat, Jumat pagi  (16/4) di kantor BPKP 

DIY terasa semarak, dari mulai Pak Kaper sampai Driver ikut andil dalam acara yang 

digelar sebagai realisasi program Budaya Kerja dalam rangka meningkatkan Keber-

samaan. 

Pagi itu Pak Kaper dan segenap pegawai BPKP DIY bernostalgia kembali merasakan 

keceriaan masa kanak-kanak dengan bermain bersama dalam sebuah games yaitu PINDAHKAN AIR DARI HULU HINGGA KE 

HILIR... . Dalam tempo lima menit setiap tim yang terdiri atas 10 orang secara bergiliran memindahkan air dengan meng-

gunakan media spanduk plastik . (ilham) 

PEMILIHAN TULODHO dan ROLE MODEL menjadi Gong Awal Inovasi BUKA DIY di tahun 2010 

Yogyakarta, Rabu - 17 Februari 2010 

Sebuah inovasi baru BUKA BPKP DIY, warga BPKP DIY juga memilih para sosok pegawai 

di luar Role Model (para pejabat strukrural) yang dipandang dapat dijadikan teladan, 

inspirasi dan motivasi bagi warga BPKP DIY lainnya untuk selalu berbuat lebih baik lagi. 

Sosok Tulodho dipilih melalui polling bertahap dari kandidat masing-masing bidang/

bagian dipilih kembali di tingkat perwakilan. Direncanakan pemilihan tulodho akan dila-

kuan setiap semester. Adapun para Tulodho yang terpilih periode ini adalah Tulodho 

ing Pambudi : Ahmad Noorhidayat,  Tulodho ing Ambeg Paramarta: Sri Purwatinah, 

Tulodho ing Makaryo : Susilo Widhyantoro dan  Tulodho ing Karso : Ayi Riyanto 

Jalin Persahabatan Melalui LIGA PENGAWASAN DIY 2010   

Antar Mitra Kerja Dalam rangka HUT KE-27 BPKP . 
 
Dalam rangka peringatan HUT ke-27, Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta meng-
gelar Liga Pengawasan DIY 2010 dengan mengundang beberapa instansi di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ambil bagian meramaikan acara tersebut. Instansi 
yang diundang meliputi BPK RI Perwakilan Yogyakarta, Inspektorat Provinsi DIY, Inspek-
torat Kota Yogyakarta. 
 
Acara yang diadakan pada hari Rabu (19/5) lalu, berlangsung setengah hari bertempat di lapangan futsal Luxor Pyramid 
Yogyakarta dan dibuka oleh Ketua Panitia HUT, Panijo, Ak, MM. Liga ini dimenangkan oleh BPK RI dan posisi kedua  diraih 
oleh BPKP DIY dan tempat ketiga diraih oleh Inspektorat Provinsi DIY. Acara ini dimeriahkan pula dengan penampilan partai 
eksibisi antara tim KAryawati melawan Dharma Wanita BPKP DIY dan dihibur oleh Group  Campur Sari Wani Wirang yang ber-
anggotakan karyawan/ti BPKP DIY. (ilham) 
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SEJARAH KERATON NGAYOGYAKARTO HADININGRAT 

 

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta 
merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadinin-
grat yang kini berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara 
resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 
1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai 
tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih 
menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini 
juga merupakan salah satu objek wisata di Kota Yogyakarta.  

Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang 
menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk 
berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka 
keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang 

terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas.  

Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti di tahun 
1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini diguna-
kan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri. 
Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Berin-
gan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang 

yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman 

secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhun-
gan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan 
Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan)[4][5]. Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berben-
tuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga 
adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi 

menyelubungi Keraton Yogyakarta. Sumber: Wikipedia . (Asih Winarti) 

BAKMI  JOWO  PAK PELE 
Masih berdekatan lokasinya dari Kraton togyakarta terdapat salah satu kuliner yang 
menarik dan pantas untuk dicoba .Bakmi Pele adalah warung makan lesehan 
dengan menggunakan tenda yang ada di pojok timur bagian selatan Alun-alun Utara 
Jogja, dan berdiri sejak tahun 1976. Nama Pele diambil dari julukan nama 
pemiliknya, Pak Suhardiman, yang wajahnya sudah terkenal mirip dengan Pele, 
bintang sepak bola asal negeri Brazil. Menu yang disediakan antara lain Nasi 
Goreng, Bakmi Goreng Kuning, Bakmi Goreng Putih, Bakmi Goreng Campur, Bakmi 
Godok Nyemek, Bakmi Godog Kuning, 
Bakmi Godog Putih, Bakmi Godog Campur 

dan Magelangan. 

Salah satu cirri khas bakmi jawa, yang juga 
ditemui di Bakmi Pak Pele adalah bakmi dimasak di atas anglo yang menggunakan 
bahan bakar arang. Di Bakmi pak Pele ini, ada beberapa juru masak yang memasak 
pesanan secara simultan, dan sekali memasak hanya untuk satu porsi. Sum-
ber :Kulieronline. (Asih Winarti) 

 

WARNA-WARNI 

Hal 66 Tahun II/No.3 “PARIS REVIEW”  



 

 

Kreasi   MURAL  ala  JOGJA............. 
Sekali-kali kita harus lebih jeli melihat sudut-sudut kota. Coba perhatikan tembok-tembok kosong di sudut kota kita, ternyata 
makin hari makin banyak mural dan graffiti yang terpampang disana. Tembok-tembok yang penuh dengan karya seni 
tersebut seolah-olah menjadi galeri seni yang menarik untuk dilihat. 

Sebenarnya karya-karya seperti itu dimulai 4 tahun silam.. Jakarta pernah booming dengan adanya mural, Mural sendiri 
adalah lukisan seperti halnya kita melukis di kanvas. Mural biasanya juga digunakan sebagai media untuk mengekspresikan 
berbagai masalah sosial yang ada.  

Setelah bermunculan banyak mural juga dibarengi dengan munculnya graffiti. Lukisan mural terdapat tulisan yang berisi hal-
hal yang positif. berbeda dengan halnya graffity, kalau graffity kebanyakan menjurus (fokus) pada Tulisan, tulisan dalam hal 
graffity ini tidak mempunyai makna namun mempunyai banyak kreasi (variasi bentuk font). 

Virus graffiti dan mural juga menjamur di berbagai kota misalnya Yogyakarta, Bandung, sampai Surabaya. Di Jogjakarta, mural 
merebak di sekitar tahun 2003 seiring dengan gagasan konsep dari Apotik Komik (gerakan perupa seni yang dikoordinasi oleh 
seniman publik Samuel Indratma) yang menghias kota dengan lukisan-lukisan di tembok kota dan terlebih dahulu 
dipresentasikan di depan walikota Jogja. Mural yang menghiasi Jogja dilakukan di beberapa lokasi, seperti di timur Mal 
Galeria, Jembatan Layang Tukangan, Jalan Perwakilan, Jalan Kleringan Stasiun Tugu dan sekarang meluas ke kampung-
kampung, seperti di daerah Wirobrajan, Sayidan, Langenastran dan masih banyak lagi. Seolah-olah mural di Jogjakarta sudah 
menjadi identitas kota dalam memperindah lingkungannya. 

Pembuat graffiti sendiri dinamakan bomber. Gaya hidup mereka lumayan unik. Mereka bekerja pada saat malam hari dan 

sering kali kucing-kucingan dengan pihak Satpol PP, yang menganggap tindakan mereka hanya untuk mengotori kota. 

Dari banyaknya opini-opini yang berbeda, sebagian masyarakat juga mempunyai anggapan bahwa graffiti atau mural sebagai 
tindakan vandalisme yang mengotori kota. Sebenarnya kalau masyarakat lebih cermat dalam melihat, graffiti dan mural 

adalah suatu seni (art) seni yang lebih mengarah ke kehidupan jalanan (street art). 

Graffiti dan mural juga berfungsi sebagai sarana penyampaian-penyampaian pesan kepada masyarakat. Disamping itu, graffiti 
dan mural juga berfungsi untuk membuat kota jadi lebih menarik dan ceria dengan adanya karya seni yang ada ditembak-
tembok kota. Semoga niat baik mereka tidak bertentangan dengan peraturan Pemda. Kegiatan yang lebih cocok menyandang 
predikat vandalisme adalah coretan-coretan nama geng atau coretan nama sekolah yang kerjaannya hanya untuk mencari 

eksistensi semata dan hanya mengotori tembok dan fasilitas kota.  (disarikan dari berbagai sumber).– niken k 

Mural di Jalan Ireda, Jogjakarta karya Megan Wilson (Amerika Serikat)  

Mural di bioskop Permata Jogjakarta oleh Aaron Noble (Amerika Serikat) 

Mural di salah satu gang Jl. Malioboro karya Andi dan Swakomsta 
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Profil kali ini dihiasi 4 tokoh yang patut dijadikan teladan, inspirasi dan motivasi bagi warga BPKP DIY lainnya untuk selalu 

berbuat lebih baik lagi. Mereka adalah peraih penghargaan  sebagai tulodho, yang  diperoleh berdasarkan hasil polling 

oleh seluruh warga BPKP, sebagai salah satu program pengembangan budaya kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 

 Berikut sosok mereka : 

Tulodho ing Pambudi  
Mas Noor yang dikenal sebagai seorang ustadz, , tak jemu mengajak kaum 

muslimin dan muslimah keluarga besar  BPKP untuk selalu hadir pada penga-

jian bulanan. Sosoknya yang sederhana dengan mimik yang cool menjadi ciri 

khasnya. 

Achmad Noor Hidayat, ustadz kalem kelahiran Purwokerto, 16 April 1957, dan 

suami dari Yuswantiningsih mempunyai 3 putra dan putri. Ustadz Noor dikenal 

sebagai ketua BAI yang sering memimpin doa dan mengisi kuliah tujuh menit 

(kultum) di mesjid As Shidiq komplek Perwakilan BPKP Provinsi DIY, sebagai 

salah satu sarana untuk saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

Sebagai tulodho ing pambudi Ustadz Noor berharap keluarga besar Perwakilan BPKP Provinsi DIY mempunyai akhlak yang 

baik, dengan melalui proses pembiasaan diri untuk selalu berbuat baik, berkata jujur, berteman dengan orang baik, dan 

bekerja dengan baik. Itulah gambaran sosok ustadz yang menunjukkan kebersahajaannya. 

 

           Tulodho Ing Karso 
 

Cerdas dan kritis. Kesan itulah yang penulis dapatkan dari seorang Ayi Riyanto 

ketika melakukan wawancara beberapa waktu yang lalu. 

Ayi lahir di Cirebon, 18 Agustus 1970, dari pernikahannya dengan Vivi 

Agusyani yang juga seorang karyawati BPKP ini memperoleh 3 putra dan putri. 

Ayi menamatkan SD hingga SMP nya di Cirebon, dan SMA di Bandung. 

Penyuka tahu gejrot ini lantas masuk STAN lalu mendapatkan beasiswa S2 di 

UGM, dan saat ini sedang menempuh S3 nya di almamater yang sama. Sebelum bertugas di Perwakilan BPKP DIY, Ayi 

pernah bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. 

Menurut Ayi, kunci keberhasilan adalah kepedulian dan komitmen sehingga tercipta kemandirian.  

Ayi yang aktif dalam Satgas SPIP adalah orang yang tidak pernah puas  dengan suatu kondisi, sangat menyukai tantangan 

Ayi mengharapkan semua warga BPKP DIY terus belajar, membaca fenomena dan mencari pemecahan dari alam. 

PROFIL TULODHO 
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Sri Purwatinah  
 

Salah satu sosok perempuan yang berhasil meraih penghargaan 

sebagai tulodho ing ambeg paramarta adalah Sri Purwatinah. Ibu 

yang sehari-hari dipanggil Bu Pur ini merupakan sosok yang 

sangat keibuan, sesuai dengan hobinya memasak dan membaca. 

Pernah menjabat sebagai Ketua Karyawati periode 2005-2006. 

Bu Pur dikenal sangat perhatian dan peduli kepada teman. 

Sebagai tulodho ing ambeg paramarta Bu Pur berupaya untuk 

tidak ingin mengecewakan dan berusaha untuk selalu bersikap 

adil terutama di bidang APD dalam pembagian plot awal untuk 

penugasan  

 

Susilo Widyantoro  

     

Ditengah kesibukannya melaksanakan tugas di bidang 

APD, Susilo Wiidyantoro yang akrab dipanggil Mas Sus 

adalah salah satu pegawai yang aktif. 

Saat ini, suami dari Titiek Dyah Retnoningsih, auditor 

BPKP DIY  ini diamanahi sebagai tulodho ing ambeg 

paramarta  

Susilo Widyantoro aktif pula dalam bidang olah raga dan 

seni Selain jago main badminton dan futsal, Mas Sus juga 

piawai menari, pernah memerankan Rama dalam 

pementasan Sendratari Ramayana di Magelang beberapa waktu yang lalu. Darah seni mengalir dari kedua orang tuanya 

yang seniman.  

Kesibukannya di bidang APD menuntut Pak Sus untuk selalu tampil dalam pendampingan Pemda, baik Kota maupun 

Kabupaten di Wilayah Propinsi DIY. 

Mas Sus, lahir di Krandegan, 13 Juli 1972 ini menamatkan SD hingga SMP nya di Banjarnegara, sebuah kota kecil di dekat 

Purwokerto, sedangkan SMA nya menamatkannya di Purwokerto. Karena kecerdasannya Mas Sus masuk STAN , lalu 

mendapatkan beasiswa S2 MEP di UGM.  

Kepribadiannya yang memiliki semangat bekerja yang keras dan ulet, mengantarkan beliau terpilih menjadi tulodho ing 

makaryo .   
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Redaksi Majalah Paris Review mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas  kontribusi tulisan, 

artikel, saran dalam penyusunan bulletin ini. 

Tulisan, saran dan masukan dari rekan-rekan untuk edisi berikutnya dapat disampaikan kepada 

redaksi melalui email: yogya@bpkp.go.id atau disampaikan secara langsung kepada redaksi 


