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Sekapur SirihSekapur Sirih

Assalamu’alaikum wr.wb.

Para Pembaca, 

 Semangat yang lama terpendam untuk menyuarakan kembali 
semangat perubahan telah meretas. Melalui media komunikasi ini 
“Pendopo” diharapkan informasi dan komunikasi serta sensitivity im-
provement berkenaan dengan audit, dapat dibangun. Semangat Hari 
Sumpah Pemuda   seolah memberikan tenaga ekstra untuk tetap ber-
juang membangun negeri. Meskipun begitu banyak berita di media 
elektronik maupun cetak yang menguak skandal korupsi di berbagai 
instansi. Namun, semangat perubahan yang lebih baik bagi negeri 
tercinta tidak pernah padam. Semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 
terus menginspirasi untuk tidak patah semangat dalam berjuang.

 BPKP terus bersemangat untuk membantu mitra kerjanya di 
Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, BUMN/BUMD 
agar terus bertumbuh lebih baik. Melihat generasi baru yang akan 
memimpin negeri ini setelah generasi 45 dan 60, generasi yang 
akan mengambil alih kepemimpinan rasanya sangat menantang. 
BPKP akan terus berupaya mengikuti perkembangan zaman agar 
senantiasa dapat memenuhi kebutuhan sahabat-sahabat kerjanya. 

 Itulah  semangat  yang  terus  terbarukan. Persis  seperti  sema-
ngat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang enerjik, antusias, penuh 
semangat perubahan. Apreasiasi tinggi diberikan untuk beliau atas 
gagasan-gagasannya yang unik dan baru di  Provinsi Jawa Tengah. 

 Akhirnya, saya berharap semangat pemuda tidak per-
nah pudar untuk terus berkarya demi pembangunan ibu per-
tiwi. Sukses selalu untuk semuanya. Selamat berkarya.

                                                                                                      
Wassalamu’alaikum wr.wb 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

                                  

                        

Agus Sukaton W.

3 Pendopo-Edisi VIII 
Tahun III 2013

  



HADIR KEMBALI
Para pembaca,

Ungkapan pertama yang patut kami haturkan ke hadapan para                                                      
pembaca adalah rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT., Tuhan 
YME, karena kami dapat hadir kembali  menjumpai para pembaca untuk 

menyajikan informasi          melalui majalah Pendopo ini. Setelah sekian rentang 
waktu kami absen, kini kami            mencoba meracik sejumlah artikel dan menyatu-
kannya dalam majalah yang sedang anda      simak. Ketidakhadiran kami selama 
beberapa saat yang lalu bukan berarti aktivitas publikasi kami berhenti, tidak. Jeda 
waktu itu semata-mata hanya karena adanya pergantian sejumlah personil pengelola 
majalah Pendopo yang alih tugas ke tempat lain. 
 Meskipun pengelola berganti, kami berharap hal itu tidak mengurangi             
esensi dan substansi yang terkandung dalam rubrikasi Pendopo kali ini. Karena, apa 
yang kami sajikan pada edisi ini, masih berisi artikel-artikel bernuansa pengawasan.    
Majalah Pendopo memang merupakan ajang kami untuk mengomunikasikan kin-
erja atau kiprah kami di dunia pengawasan dan peristiwa lainnya yang terjadi di 
seputar Jawa Tengah.

Para pembaca setia,    
 Jika anda menjumpai sedikit perbedaan dalam isi rubrikasi dibandingkan 
dengan majalah edisi terdahulu, memang hal itu kami lakukan. Tentu itu terkandung 
maksud untuk lebih mengedepankan kepuasan dan kenyamanan para pembaca. 
 Dalam edisi Oktober 2013 ini, Pendopo menampilkan laporan utama    
“Menuju Jawa Tengah yang Lebih Baik”. Topik tersebut layak diangkat mengingat 
Provinsi Jawa Tengah baru saja mendapat pemimpin baru. Pendopo mencoba meng-
gali informasi terkait dengan program gubernur yang baru dalam menata wilayah 
Jawa Tengah agar menjadi lebih baik, lebih akuntabel, dan terbebas dari penyim-
pangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendopo berhasil mendapatkan 
informasi tersebut langsung dari orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Prano-
wo, di sela-sela acara penyerahan Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akunt-
abilitas Keuangan Negara/Daerah Semester I di Provinsi Jawa Tengah.  
Selain itu, Pembaca juga dapat menyimak tulisan ringan lainnya, misalnya kisah 
inspiratif Merry Riyana yang meraih mimpi satu juta dolar pada usia mudanya. 
 Akhirnya, segenap redaksi majalah Pendopo menyampaikan selamat mem-
baca, semoga bermanfaat. Saran, masukan, atau apapun namanya demi kesempur-
naan majalah ini, sangat kami nantikan. 

Salam dari Redaksi
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Daftar IsiDaftar Isi
Pendopo Edisi VIII Tahun III 2013

Sekapur Sirih
Dari Redaksi
• Hadir Kembali
Daftar isi
kontak pembaca
Wawancara tokoh
• Dirut RSUP Dr. Kariadi Smg: 

Bersiap Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK)

• Kapolrestabes  Semarang: Lebih 

ke Aspek Aksi Bukan Sekedar 

Informasi

liputan kegiatan 
bpkp Jateng
• Penyerahan Laporan Hasil 

Pengawasan atas Kualitas 
Akuntabilitas Keuangan Negara/
Daerah

• BPKP Ajak LSM dan Ormas 
Perangi Korupsi

• Optimalisasi Penyelesaian 
Tindak Lanjut Salah Satu Cara 
Meraih Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian

• Semiloka Koordinasi dan Super-
visi Pencegahan Korupsi di Prov. 
Jateng

• Ekspose Reviu Penerapan GCG 
Di PT. Bank BPD JATENG

Laporan Utama

Menuju Jawa TengahMenuju Jawa Tengah
Yang Lebih BaikYang Lebih Baik
Provinsi Jawa Tengah telah resmi memiliki pemimpin baru. Pada hari Jumat, 
23 Agustus 2013 lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Gan-
jar Pranowo – Heru Sudjatmoko sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Tengah periode 2013 – 2018. Berbagai tugas yang tidak ringan sudah menanti 
mereka berdua. Masyarakat pun tentu sangat menanti kiprah dan karyanya 
demi menuju Jawa Tengah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. 
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Laporan Utama

Potret Akuntabilitas Keuangan DaerahPotret Akuntabilitas Keuangan Daerah
di Jawa Tengahdi Jawa Tengah

Laporan Utama

Jalan Panjang Menuju Birokrasi 
Bersih Ekonomi Bangkit di Kabupaten 
Batang

Whistleblower System

Hindari Sekecil Mungkin Kesalahan

opini
Zona Integritas Menuju Wilayah Be-
bas dari Korupsi atau Wilayah Bebas 
dari Korupsi Menuju Zana Integritas?

Berburu Opini WTP

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah 
dan Permasalahannya

Meraih Mimpi 
Sejuta Dollar

CURUG CURUG 
MUNCARMUNCAR

Pesona Eksotis Air Terjun di 
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Dengan bergesernya sistem pemerin-
tahan dari sentralistik ke desentral-
istik dan adanya tuntutan masyara-

kat yang semakin banyak, mendorong para 
penyelenggara pemerintahan untuk bekerja 
lebih baik. Untuk mewujudkan aspirasi ma-
syarakat dan mencapai tujuan nasional, di-
perlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelengga-
ra pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban 
tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada. 

Sering muncul di 
salah satu radio 
swasta di Kota 
Semarang den-

gan kalimat-kalimat in-
spiratifnya, menjadikan 
nama perempuan yang 
satu ini tidak asing lagi 
bagi masyarakat Jawa 
Tengah, khususnya yang 
tinggal di Kota Semarang. 



dapat mengawal tercapainya tujuan Instansi   
Pemerintah. Bagaimana mekanismenya ?    
Insya Allah dalam edisi Pendopo berikutnya 
kita akan mengulas bagaimana SAKIP men-
jadi alat  pengendalian bagi pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan.

Salam Redaksi

Laporan Utama

Yth. Sdr. Hafiz di Ngaliyan
1. Sebagai APIP, Inspektorat Provinsi dituntut 

untuk dapat berperan menjadi consulting dan 
assurance. Kedua peran tersebut dapat pula 
diterapkan dalam SAKIP, antara lain melalui 
proses evaluasi akuntabilitas kinerja,  moni-
toring kinerja, audit kinerja  dan sebagainya.

2. Penerapan SAKIP dalam Instansi Pemerintah 
sebenarnya merupakan bagian dari penera-
pan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). Dalam unsur Kegiatan Pengendalian, 
kita mengenal sub unsur ‘Reviu  atas Indi-
kator Kinerja’  yang merupakan bagian dari 
komponen SAKIP. Oleh karena itu penerapan 
SAKIP dapat menjadi alat pengendalian bagi 
pelaksanaan kegiatan dan program sehingga 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppooooooooooooooooorrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn  UUUUUUUUUUttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn UUUUUUUUUUttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKONTAK PEMBAC
A

KONTAK PEMBAC
A
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   Redaksi Pendopo Yth.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampai-
kan, yaitu:
1. Saat terpilihnya kepala daerah sebagai hasil pe-

milukada sebenarnya merupakan momentum 
yang sangat bagus untuk membangun kembali 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) di daerah.  Agar akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Provinsi Jateng menjadi lebih baik, 

langkah perbaikan apa yang harus dilakukan ?  
Bagaimana peran APIP (Inspektorat Provinsi  
dan BPKP) dalam hal perbaikan SAKIP   terse-
but ?

2. Apakah dimungkinkan SAKIP menjadi alat   
pengendalian bagi pelaksanaan kegiatan dan pro-
gram sehingga dapat mengawal tercapainya tu-
juan dan bagaimana mekanismenya ?

Hafiz – Ngaliyan Semarang



PERILAKU (TIDAK) KORUP

Baru saja terlintas dari benak 
kita bagaimana publik di neg-
eri ini terhenyak dengan kiprah 

ciamik Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang berhasil menangkaptangan 
Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Akil 
Mochtar, pada Rabu (2/10) malam yang 
lalu. Betapa tidak? Lembaga yang diang-
gap sebagai “malaikatnya” keadilan itu 
ternyata juga terjangkiti virus laten ko-
rupsi. Kesal, marah, geram, tak percaya, 
atau entah apa lagi yang terlontar, ketika 
mendengar, membaca, atau menyaksikan 
berita penangkapan Akil itu. Tak pelak, 
media massa rame-rame menjadikan 
“momen bersejarah” tersebut menjadi 
berita utamanya.

 Komentar pun bermunculan. 
Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie 
bahkan dengan nada kesal melontar-
kan gagasan bahwa Akil Mochtar layak 
mendapat tuntutan hukuman mati. Pas-
alnya, lembaga MK merupakan terminal 
terakhir bagi rakyat dalam mendapatkan 
keadilan, terutama terkait dengan uji ma-
teri undang-undang dengan UUD 1945, 
sengketa pemilihan kepala daerah, dan 
sengketa kewenangan lembaga negara. 
Sesuai ketentuan, putusan yang dikeluar-
kan MK bersifat fi nal. Sementara Deputi 
Pencegahan KPK, Iswan Helmi, me-
nyatakan, korupsi di Indonesia sudah se-
makin parah. Terbukti, “wakil tuhan” pun 
ditangkap KPK (Vivanews, 3/10/2013). 

 Menyimak fenomena penangka-
pan Ketua MK, penulis jadi ikut terper-
angah. Sudah begitu rapuhkah negara ini, 
hingga pejabat tertinggi di lembaga pen-
egak hukum yang seharusnya menjadi 
pengayom masyarakat itu, ikut terjer-

embab dan hancur diterpa badai korupsi. 
Keheranan semakin menjadi, karena 
ternyata Akil Mochtar sangat 
getol mengampanyekan 
gerakan anti korupsi. 
Dia dikabarkan ti-
dak setuju den-

gan hukuman mati terhadap koruptor, 
tetapi dia mengusulkan hukuman po-
tong jari dan pemiskinan bagi koruptor. 
“Ini ide saya, dibanding dihukum mati, 
lebih baik dikombinasi pemiskinan dan 
memotong salah satu jari tangan korup-
tor saja cukup,” ujar Akil, sebagaimana 
dikutip inilah.com, Senin (12/3/2012). 

Nampaknya, mereka yang tertangkap 
jerat KPK acapkali muncul sebagai so-
sok yang ditokohkan anti korupsi. Mer-
eka juga tergolong orang baik. Sebut be-
berapa saja misalnya Angelina Sondakh 
yang mantan Putri Indonesia tahun 2001, 
dulu kerap nongol di televisi dengan slo-
gannya “katakan tidak pada korupsi” tapi 
ternyata dia tersandung korupsi pula. 

 Profesor Rudi Rubiandini, sebe-
lum peristiwa penangkapan oleh KPK, 
pun dikenal sebagai sosok akademisi 
yang brilian dan bersih. Ia bahkan sem-
pat menjadi dosen teladan di kampusnya. 
Doktor lulusan Jerman itu juga memiliki 
karir cemerlang, mulai dari dosen hingga 
menjadi Wakil Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral dan Ketua Satuan Ker-
ja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). 

Ada lagi Dhana Widyatmika, pegawai 
Ditjen Pajak yang tersandung kasus pen-

cucian uang. Ia dikenal sebagai pribadi yang 
r a m a h , 
dermawan, 
mengisah-
kan Dhana

yang den-
gan penuh 
k a s i h 
s a y a n g 
m e r a w a t 

ibunya yang menderita gagal ginjal. 
Ajaran al-jannatu takhta aqdamil um-
mahat (surga itu terletak di kaki ibu), 
sangat diperhatikan Dhana dalam men-
jalani hidupnya di usia yang relatif masih 
muda. Itu terjadi lima tahun sebelum dia 
terjerat kasus. 

 Kita semua kemudian bertanya, 
sebenarnya ada apa dengan itu semua? Di 
mana letak kesalahan mendasar sehingga 
negeri tercinta ini didera bencana korupsi 
secara beruntun? Mengapa mereka yang 
semula bersih, brilian, cemerlang, ber-
prestasi, berperilaku tidak korup, tetapi 
kemudian beralih menjadi “tokoh” yang 
sangat tidak terhormat: pribadi yang ko-
rup !

 Banyak faktor yang dapat 
mengubah perilaku tidak korup men-
jadi perilaku korup. Faktor yang pal-
ing mendasar adalah soal integritas dan 
lingkungan. Sudah saatnya sekarang in-
tegritas mutlak dinomorsatukan dalam 
berbagai hal, diikuti dengan penciptaan 
lingkungan yang bersih dan kondusif, 
baik di lingkungan keluarga, tempat 
bekerja, maupun masyarakat secarau-

ROUND UPROUND UP

Oleh : Ardhi Widiyanto *

8Pendopo-Edisi VIII 
Tahun III 2013



mum. Integritas, menurut kamus bahasa 
indonesia.org, diartikan sebagai mutu, 
sifat, atau keadaan yang menunjukkan 
kesatuan yang utuh sehingga memiliki 
potensi dan kemampuan yang meman-
carkan kewibawaan dan kejujuran. Ke-
satuan yang utuh mengandung makna 
adanya keselarasan antara niat, pikiran, 
perkataan, dan amalan yang baik dan 

i k b h

ROUND UPROUND UP
ROUND UP

benar sesuai dengan kaidah yang berlaku 
di masyarakat. Seseorang yang memiliki 
integritas sejati, dipastikan akan terhin-
dar dari tindakan konyol yang merugikan 
banyak pihak.

 Kadangkala, sikap individu yang 
prima dan berintegritas tidak cukup 
untuk mengantarkan seseorang terbebas 
dari perilaku korup. Ia perlu didukung 

dengan suasana lingkungan yang kon-
dusif dimana ia berada, lingkungan yang 
senantiasa mengedepankan perilaku 
positif. 

* Penulis adalah Auditor Madya BPKP 
Perwakilan Prov. Jawa Tengah
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Provinsi Jawa Tengah telah resmi 
memiliki pemimpin baru. Pada 
hari Jumat, 23 Agustus 2013 lalu, 
Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi melantik Ganjar Pranowo 
– Heru Sudjatmoko sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Tengah periode 2013 – 2018. 
Berbagai tugas yang tidak ringan 
sudah menanti mereka berdua. 
Masyarakat pun tentu sangat 
menanti kiprah dan karyanya demi 
menuju Jawa Tengah yang lebih 
baik dalam segala aspek kehidu-
pan. 
Seperti apa kira-kira langkah Gu-
bernur yang baru dalam menapaki 
perjalanan ke depan menuju Jawa 
Tengah yang lebih baik? Pendopo 
mendapat kesempatan melaku-
kan wawancara dengan Ganjar 
Pranowo di sela-sela kegiatan 
penyerahan Laporan Hasil Penga-
wasan atas Kualitas Akuntabilitas 
Keuangan Negara/Daerah Semes-
ter I Tahun 2013 di Provinsi Jawa 
Tengah, beberapa waktu yang lalu. 
Kita simak petikan wawancaranya.
   

Wawancara : 
Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH

Visi yang anda sampaikan 
saat kampanye adalah Jawa 
Tengah Berdikari. Kon-

sep “Berdikari” seperti apa yang in-
gin anda capai selama memimpin 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

Begini, Jawa Tengah itu jangan han-
ya dipandang dari 35 kabupaten/kota 
dan 8.750 desa/kelurahan. Saya pu-
nya sudut pandang lain. Secara geo-
grafi s, dalam konteks ke-indonesia-an 
dan global, posisi kita tepat berada di 
tengah. Apabila kita mampu mengim-
plementasikan gagasan-gagasan be-

sar, maka kita akan sanggup untuk 
berkontribusi di dalam perubahan bu-
kan saja di Indonesia, tapi juga dunia.

Apa gagasan besar itu ? Founding fa-
ther kita Bung Karno telah menyatakan 
tentang Tri Sakti, berdaulat di bidang 
politik, berdikari di bidang ekonomi dan 
berkepribadian di bidang kebudayaan.

Jawa Tengah harus mampu berkontri-
busi di dalam mengembangkan gagasan 
besar itu bagi ke-berdaulatan politik kita. 
Salah satu upayanya adalah bagaimana 
kita harus memulai kedaulatan di bi-
dang pangan dan energi. Di masa de-

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (foto jkm) 

Menuju Jawa Tengah 

Yang Lebih Baik
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Wawancara :
G b J T h H G j P SH

Laporan UtamaLaporan Utama



pan, negara yang memiliki kemampuan 
sumber daya pangan dan energi akan 
memiliki posisi strategis secara politik 
dan ekonomi di dalam percaturan du-
nia. Nah,  Jawa Tengah akan mengi-
nisiasi gagasan ini, bagi Indonesia.

Dari kedaulatan pangan dan energi ini, 
kita akan integrasikan dengan pen-
gurangan kemiskinan dan pengang-
guran. Basis kemiskinan dan peng-
gangguran memang selama ini ada di 
desa. Kalau kita bisa akselerasi pem-
bangunan di desa lewat daulat pan-
gan dan energi, maka produk nilai 
tambah  di pedesaan akan meningkat.

Untuk ke sana, kita harus geber infra-
strukturnya dulu. Makanya, saya akan 
bilang, tahun 2014 akan saya jadikan 
tahun infrastruktur. Semua itu harus 
disokong oleh tata reformasi birokrasi 
yang baik, well performance. Tanpa 
birokrasi dan tata pemerintahan yang 
baik, nonsense bagi Gubernur untuk 
dapat melaksanakan gagasan besar itu.

Apakah pencapaian “Berdikari” terse-

but telah dituangkan dalam indikator-
indikator dan target capaian tertentu? 
Misalnya dituangkan dalam RPJMD 
Provinsi Jateng lima tahun kedepan.

Ya, akan dituangkan dalam indika-
tor dan target capaian RPJMD, masih 
dalam proses pembahasan oleh kawan-
kawan birokrasi Pemerintah Provinsi 
dan para pakar yang kami undang un-
tuk memberikan masukan dan saran. 
Ditunggu saja, karena RPJMD ini tugas 
kita yang harus diselesaikan segera, 
namun dalam waktu yang sama kami 
juga harus menyelesaikan pembahasan 
APBD tahun 2014. Jadi sabar saja ya.

Salah satu misi dari tujuh misi yang 
juga anda sampaikan selama kam-
panye adalah memastikan partisi-
pasi masyarakat Jawa Tengah dalam 
setiap proses pengambilan keputu-
san yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak. Mekanisme seperti 
apa yang akan dikembangkan un-
tuk mendukung misi tersebut ?

Rembugan sebagai media untuk mem-

persatukan perbedaan dan menemukan 
ide-ide kreatif untuk pembangunan. 
Teknisnya tidak harus formal, nanti 
malah kesannya ada jarak antara pe-
mimpin dan rakyatnya. Yang pent-
ing bisa share, bisa bicara dari hati ke 
hati, ada informasi, saran dan masukan. 

Bisa siapa saja saya undang ke Kantor 
Gubernur atau bisa juga saya yang akan 
datang untuk ngaji dan share dengan ma-
syarakat dan para pakar agar nanti kepu-
tusan yang diambil bisa dipertanggung-
jawabkan secara publik dan akademis.

Atau bisa juga pas ada demo di kan-
tor, maka mereka yang demo kita ajak 
rembugan. Ya perwakilan saja, tidak 
semuanya masuk kantor, nanti malah 
rame dan tidak terkendali sehingga tidak 
menghasilkan apa-apa. Contoh, waktu 
demo pembangunan PLTU Batang atau 
demo UMK. Mereka saya ajak rembu-
gan, piye sing dikarepke (apa yang di-
maui) masyarakat. Minta amdal. BLH 
saya suruh untuk memberikan amdal 
kepada masyarakat karena amdal ini 
bagian informasi publik, bukan raha-
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sia negara. Saya minta dibaca, dipela-
jari  dan dikaji amdalnya, kemudian beri 
saran dan masukan kepada saya. Begitu 
pula para pakar juga saya undang untuk 
dapat menjelaskan amdal ini sesuai den-
gan keahlian masing-masing. Selain itu, 
saya juga ajak buruh dan pengusaha un-
tuk rembugan UMK. Maunya buruh apa. 

UMK itu kan jaring pengaman sosial 
yang penetapannya ada aturan yang ha-
rus dipenuhi. Jadi kalau mau dinaikkan 
ya harus berdasarkan  KHL dan regu-
lasi yang ada, serta sesuai kondisi riil 
di lapangan. Pengusaha juga bisa me-
nyajikan berapa jumlah asetnya, keun-
tungannya, kecukupan untuk membayar 
pegawainya, dan lain-lain. Lalu kita bi-
cara tripartit, untuk mendapat win-win 
solution. Dan ke depan tentunya terus 
kita kembangkan rembugan-rembugan, 

batan dalam implemementasinya ter-
kait validitas data penerima subsidi?

Belum bisa dijalankan. Data jumlah pet-
ani dan nelayan di Jawa Tengah begitu 
sangat penting agar apa yang menjadi 
program aksi saya tersebut bisa berja-
lan dengan baik. Sementara data terse-
but harus terus dilakukan validasi agar 
nanti bisa diperoleh data base yang 
valid dan mencerminkan kondisi riil 
di lapangan. Ini memang agak rumit, 
tetapi ya begitulah tugas birokrasi, agar 
dengan data yang bagus, kita bisa pas-
tikan terpenuhinya solar subsidi bagi 
nelayan, pupuk bersubsidi bagi petani, 
sehingga pada implementasinya nanti ti-
dak ada masyarakat yang tercecer untuk 
mendapatkan pupuk dan solar bersubsidi.

Kemudian untuk memastikan distribusi 
solar bersubsidi agar tepat sasaran dan 

Salah satu program unggulan yang 
anda sampaikan yang menjadi slogan 
selama kampanye yang ditunggu re-
alisasinya adalah “Mboten Korupsi 
Mboten Ngapusi”. Langkah-langkah 
apa yang anda lakukan untuk men-
dukung program tersebut, terutama 
dalam rangka gerakan anti korupsi.

Reformasi birokrasi, dengan menerapkan 
konsensus politik yang transparan. Yang 
bisa dilakukan birokrasi adalah pencega-
han dan pencegahan, maka yang bagus 
dengan penataan atau reformasi birokrasi.

Dengan adanya konsensus politik, pub-
lik akan dilibatkan dalam membuat 
pola anggaran atau ada ruang publik. 
Oleh karena itu, saya akan melaku-
kan optimalisasi pendapatan, melaku-
kan efi siensi belanja pegawai, dan me-
maksimalkan pemasukan dari BUMD. 

Rekan-rekan birokrasi kita ajak untuk 
berani buka-bukaan. Kita akan transpar-
an. Kita akan akuntabel. Kalau ada 
orang mau naik pangkat lalu mbayar, 
ya saya sikat. Kalau ada pejabat yang 
bisa memberi garansi masuk CPNS 
dengan uang ratusan juta, ya saya si-
kat. Jadi, kita mulai untuk transparan. 
Memang, dalam pengelolaan keuangan 
Jawa Tengah kembali mendapat pre-
dikat Wajar Tanpa Pengecualian. Na-
mun bukan berarti kita bebas korupsi. 

Maka, langkah terobosan yang dilakukan 
BPK sangat saya apresiasi, yaitu bahwa 
setiap proyek pemerintah tidak boleh 
dibayarkan cash, tetapi via perbankan. Itu 
bagian transparansi pengelolaan keuan-
gan yang akan kita jalankan. Saya akan 
ajak 35 kabupaten/kota di Jateng untuk 
mengikuti langkah terobosan tersebut.

Kalau tidak salah Pak Ganjar juga 
punya “Agenda 18”. Apa yang di-
maksud dengan program tersebut 

agar diperoleh mufakat dan dapat dihasil-
kan keputusan yang tepat, apalagi yang 
menyangkut hajad hidup orang banyak.

Sembilan program unggulan yang 
anda sampaikan juga sangat jelas 
keberpihakannya kepada masyara-
kat kecil. Apakah kartu pupuk ber-
subsidi dan kartu solar Jateng sudah 
mulai dijalankan? Apakah ada ham-

sampai kepada nelayan yang benar-
benar membutuhkan, maka Pemprov 
dan Pemkot/Pemkab akan terus berne-
gosiasi dengan Pertamina, Kementerian 
ESDM dan BP Migas sehingga peny-
elewengan solar bersubsidi di Jateng 
bisa semakin ditekan. Demikian pupuk 
bersubsidi, kita akan terus berkoordi-
nasi dengan kementerian Pertanian.
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dan bagaimana implementasinya? 
Bagaimana kaitan program terse-
but dengan pencegahan korupsi.

Itulah political concept yang kita buat, 
dan ini akan kita komunikasikan den-
gan kawan-kawan birokrasi untuk kita 
transfer menjadi kerja-kerja teknokrasi. 
Political-nya dari saya, teknokrasinya 
dari birokrasi, kemudian dirembug un-
tuk membuat sebuah politik anggaran 
yang lebih fi t. Mudah-mudahan metode 
itu tidak terlalu keliru. Maka saya ban-
yak “ngaji” dulu sama para pakar. Be-
berapa rektor telah kita hubungi agar 
semacam konsultasi pakarlah. Agar 
ini fi t, secara akademis bisa dipertang-
gungjawabkan, fakta-faktanya ada, step-
ping-nya juga lebih. Kira-kira begitu. 

Kemudian kita baru bicara respons 
awal, ada kemiskinan, ada pengang-
guran, ada infrastruktur. Yang in-
tinya bangunan utamanya sep-
erti rumah. Ada kemandirian 
Jawa Tengah yang mau kita 
teruskan. Jadi mandiri 
saya akan prioritaskan 
pada dua, yang ini men-
jadi problem Indonesia 
dan Jawa Tengah harus 
menjadi anchor-nya, yaitu 
daulat pangan dan daulat 
energi. Dan itu bisa dilakukan 
dengan sistem sosial dan gotong 
royong. Maka pembangunan itu mesti 
di approach, tidak hanya teknokratis, 
tapi kultural. Nah ini yang mau kita 
masukkan. Kita serius bicara kedelai. 
Kita bicara PLTU Batang, itu menjadi 
bagian kerja kita untuk menuju daulat 
pangan dan daulat energi di Jawa Ten-
gah. Kemudian juga revitalisasi infra-
struktur yang ada. Ini contoh-contoh 
impelementasi dari konsep agenda 18.

Jadi, kalau kerja pembangunan kita itu 
dari perencanaan hingga eksekusi se-

lalu kita libatkan semua potensi Jawa 
Tengah yang ada, maka semuanya kan 
jadi terang benderang, semuanya serba 
transparan. Cek and ricek, monitoring 
dan evaluasi dengan target terukur juga 
bisa dilakukan sehingga sekali lagi kerja 
kita bisa dipertanggungjawabkan secara 
publik dan akademik. Inilah bagian dari 
pencegahan korupsi yang kita lakukan.

men saya dari awal untuk membawa 
birokrasi Pemerintahan di Jawa Tengah 
bebas korupsi. Kita akan sekuat tenaga 
melawan korupsi. Tetapi ya pada tata-
ran pencegahan. Sedang untuk peninda-
kan tentu ada pada ranahnya yudikatif. 

Prinsip-prinsip seperti apa yang akan 
dikembangkan bagi PNS di pemer-
intah Provinsi Jawa Tengah untuk 
mendukung gerakan anti korupsi?

Prinsip akuntabilitas, yaitu seluruh ke-
giatan yang menggunakan anggaran 
daerah diminta harus teliti dan berhati-
hati. Kemudian transparansi pada pen-
gelolaan keuangan daerah dan proses 
pengambilan keputusan, kompeten dan 
ramah dalam pelayanan publik, jujur 
dalam data, fakta dan informasi publik, 
serta bekerja berdasarkan kompetensi.

Program pemberantasan ko-
rupsi dapat dilaksanakan se-
cara preventif dan represif. 
Dalam PP Nomor 60 Tahun 
2008 sudah diatur tentang 
Sistem Pengendalian In-
tern Pemerintah (SPIP). 

Sejauhmana hal tersebut 
telah dan akan diimplementa-

sikan di Provinsi Jawa Tengah 
dalam kaitannya dengan pencega-

han korupsi di instansi pemerintah?

Keberadaan SPIP merupakan suatu 
langkah maju dalam hal pengendalian 
intern. Karena itu, untuk memperkuat 
dan menunjang efektivitas penyeleng-
garaan SPIP, dilakukan pengawasan 
intern oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah (BPKP/ Inspektorat Ke-
menterian / Lembaga/ Pemda) melalui 
kegiatan audit, reviu, evaluasi, peman-
tauan, dan kegiatan pengawasan lain-
nya. Sedangkan pembinaan pe-nye-

Apakah ada wacana untuk membuat 
“Wilayah Bebas dari Korupsi” seperti 
yang dilakukan di beberapa daerah ? 
Atau ada program pendukung lainnya ?

Ya itu. Bukan lagi menjadi wacana, 
tetapi sudah harus jadi aksi nyata untuk 
menuju kesana, yaitu Jawa Tengah be-
bas korupsi. Itu sudah menjadi komit-
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lenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. 

Pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh 
BPKP bukan berarti BPKP mengambil 
alih tanggungjawab untuk menyeleng-
garakan Sistem Pengendalian Intern 
yang dilaksanakan oleh Menteri/Pimpi-
nan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/
Walikota, namun BPKP membantu agar 
SPI yang dilakukan oleh instansi pemer-
intah dapat menjadi kuat dan efektif. 

Konsep pencegahan awal terhadap ko-
rupsi secara legal formal memang sudah 
diatur pada PP Nomor 60 Tahun 2008 ten-
tang Sistem Pengendalian Intern Pemer-
intah. Sistem Pengendalian Intern Pemer-
intah sebagaimana dimaksud dalam PP 
Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan pula 
dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Ta-
hun 2011 tentang Percepatan Pening-
katan Kualitas Akuntabilitas Keuangan 
Negara, Instruksi Presiden Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.  

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pen-
egakan integritas dan nilai etika meru-
pakan urutan pertama dalam mengkon-
disikan lingkungan pengendalian yang 
efektif disamping komitmen terhadap 

kompetensi dan kepemimpinan yang 
kondusif yang merupakan soft control. 
SPIP juga sudah mengatur bahwa ling-
kungan pengendalian yang efektif harus 
didukung dengan kebijakan pengelolaan 
SDM yang sehat, artinya pimpinan ha-
rus memberikan perhatian lebih pada 
SDM yang rendah kinerja dan disiplin-
nya untuk dibina agar dapat memberi-
kan kontribusi pada kinerja organisasi, 
sedangkan efektif tidaknya rumusan ke-
bijakan yang dibuat juga sangat tergan-
tung dari etika dan integritas SDM yang 
membuat rumusan kebijakan dimaksud.

Karena itu, penegakan etika dan integri-
tas sesuai konsep SPIP dimaksud ternya-
ta tidak cukup dengan keteladan saja 
walaupun itu penting namun perlu di-
lakukan juga keberanian pimpinan untuk 
melakukan tindakan disiplin yang tepat 
atas penyimpangan terhadap kebijakan 
dan prosedur, atau pelanggaran terhadap 
aturan perilaku yang dilakukan stafnya, 
sehingga dapat memberi warna yang jelas 
mana tindakan yang baik dan tidak baik.

Yang sekarang sedang menjadi per-
hatian masyarakat adalah adanya 

wacana lelang jabatan. Seperti 
apa konsep dan mekanismenya?

Itu bagian dari reformasi birokrasi yang 
mau kita jalankan. Maka pada tingkat 
itu, saya akan melakukan reformasi 
birokrasi yang bersumber mensubyek-
kan para birokrat itu sendiri. Sehingga 
pada saat itu saya akan membayangkan 
bagaimana kita akan mencapai dengan 
pelayanan yang paling baik. Saya akan 
lebih dengan pola assessment dengan 
berbasis pada pengalaman yang ada. 
Lha kalau sudah demikian kondisinya, 
maka kita akan mencoba. Nah, yang 
kemarin-kemarin tidak beres nanti 
ada ilmu pengetahuan, ada konsultan 
bisa kita pakai untuk melakukan pre-
assessment untuk kondisi-kondisi itu 
sehingga basis kompetensinya bisa 
dilakukan. Meskipun saya tidak akan 
memungkiri bahwa saya harus punya 
kesukaan dan ketidaksukaan. Tapi ka-
lau kemudian itu bisa kita mulai dari 
proses yang objektif, melalui tim yang 
independen, menggunakan metode as-
sessment center, maka saya membay-
angkan masuk pada meja gubernur itu 
mungkin ada tiga empat calon, sehingga 
end user, gubernur yang menentukan. 
Itu boleh dikatakan subjektivitas. Tapi 
prosesnya melalui yang objektif dulu. 

Pada lelang jabatan Sek-
da Jateng, ke-

mungkinan 
besar akan 
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melakukan pola talent scouting atau men-
cari seseorang yang pas karena jabatan 
itu dinilai spesifi k dan pasti yang masuk 
dalam level itu tidak terlalu banyak. Akan 
tetapi, kalau saya bisa mendapatkan dari 
awal itu minimal 10 orang saja, mung-
kin objektivitasnya akan sangat bagus.

BKD provinsi sudah siap, tidak hanya 
data base pegawai, juga telah memi-
liki ruang assessment centre. Bahkan 
telah menyusun analisis lelang jabatan 
dari sudut pandang regulasi, akademis, 
juga secara administratif dan keuangan. 
Dengan fasilitas tersebut, saya optimis 
lelang jabatan dapat berjalan lancar. 
Instrumen sudah ada, kalau ditambah 
dengan pihak ketiga sebagai konsultan, 
kayaknya bisa langsung menggelind-
ing. Saya bisa memperoleh panglima-
panglima tempur sesuai harapan saya.

Apakah lelang  jabatan bisa menjadi suatu 
gerakan untuk mendukung program 
anti korupsi? Seperti apa relevansinya?

Bukan rahasia umum kalau ada faktor 
tertentu yang melatarbelakangi seseorang 
menduduki jabatan tertentu. Tindakan ko-
rupsi itu kan muncul salah satunya adalah 
penyalahgunaan wewenang. Nah dengan 
adanya lelang ini diharapkan bisa memu-
tus rantai patron-client dalam sebuah in-
stitusi. Nah ketika yang menjabat kepala 
adalah hasil lelang, kan tentunya posisi 
patron juga berubah, belum tentu punya 
client juga. Dengan demikian penyalah-
gunaan wewenang bisa semakin ditekan.

Bagaimana menyikapi ketidakpua-
san yang mungkin timbul jika le-
lang jabatan itu dilaksanakan?

Kalau tidak puas dengan cara dan metode 
yang dgunakan, kita bisa debat habis-
habisan untuk mendapatkan cara dan 

metode yang pas, agar lelang jabatan 
menghasilkan Pejabat atau Sekda 
yang benar-benar kompeten dan ber-
integritas. Tetapi kalau ketidakpua-
san karena orang yang seharusnya 
bisa menjadi kepala tetapi karena 
adanya lelang jabatan mengakibat-
kan mucul kompetisi, ya saya ang-
gap tidak apa-apa, wajar saja. Yang 
penting apa yang saya lakukan ter-
kait lelang jabatan ini, niatnya han-
ya untuk menempatkan seseorang 
pada jabatan tertentu sesuai dengan 
kapasitas dan kemampuannya, right 
person on the right place sehingga 
dalam memimpin Jawa Tengah saya 
memiliki panglima-panglima tempur 
dengan misi dan visi yang sama serta 
mau bekerja keras membangun Jawa 
Tengah yang sejahtera dan berdikari.

Dukungan seperti apa yang anda 
harapkan dari masyarakat Jawa 
Tengah untuk juga ikut mensuk-
seskan gerakan anti korupsi? 

Memang harus ada partisipasi ak-
tif masyarakat. Sistem pencega-
han yang kita lakukan, upaya untuk 
menutup peluang dan kesempatan 
orang berkorupsi terus dilakukan, ti-
dak akan memberikan hasil optimal 
untuk mensukseskan gerakan anti 
korupsi, kalau masyarakat apatis dan 
skeptis. Saya berharap muncul kes-
adaran dari masyarakat untuk peka 
terhadap lingkungan sekitarnya. 
Contoh, kalau ada bantuan sosial 
atau apapun bentuknya yang berasal 
dari keuangan negara, maka ma-
syarakat harus jeli dan cermat. Bila 
ada indikasi korupsi, atau pelangga-
ran ya segera laporkan kepada aparat 
yang berwenang.*  (Arini/Ardhi)
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hun 2011 tentang Percepatan Pening-
katan Kualitas Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Aksi Pencegahan dan Pember-
antasan Korupsi Tahun 2013, BPKP 
secara konsisten melaksanakan penga-
wasan terhadap program/kegiatan lintas 
sektoral, kebendaharaan umum negara/
daerah dan kegiatan pengawasan lain-
nya atas penugasan Presiden. BPKP 
secara rutin juga melakukan tugas pen-
gawasan akuntabilitas keuangan daerah 
di berbagai wilayah provinsi di Indone-
sia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

Empat perspektif akuntabili-
tas keuangan negara/daerah

Hasil pengawasan atas kualitas akunt-
abilitas keuangan daerah semester satu 
tahun 2013 menunjukkan bahwa telah 
terjadi peningkatan kualitas akuntabili-
tas keuangan daerah pada Pemda di 
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu 
antara lain ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan opini BPK RI serta pening-
katan dalam indikator-indikator penge-
lolaan program lintas sektoral. Peranan 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 
dalam meningkatkan kualitas akunt-
abilitas keuangan daerah pada Pemda di 
wilayah Provinsi Jawa Tengah diwujud-
kan dalam kegiatan yang terbagi dalam 
empat perspektif akuntabilitas keuangan 
negara/daerah, yakni (1) Akuntabilitas 
Pelaporan Keuangan; (2) Akuntabili-
tas Kebendaharaan Umum Negara dan 
Pengelolaan Aset; (3) Akuntabilitas 

Dengan bergesernya sistem 
pemerintahan dari sentralistik 
ke desentralistik dan adanya 

tuntutan masyarakat yang semakin ban-
yak, mendorong para penyelenggara 
pemerintahan untuk bekerja lebih baik. 
Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 
dan mencapai tujuan nasional, diperlukan 
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemer-
intahan yang akuntabel dan transparan. 

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah 
menetapkan regulasi yang mewajibkan 
setiap instansi pemerintah sebagai pe-
nyelenggara pemerintahan untuk mem-
pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
dan fungsinya kepada pemberi amanat. 
Pertanggungjawaban tersebut meru-
pakan bentuk akuntabilitas penyeleng-
gara pemerintahan atas kewenangannya 
dalam mengelola sumber daya yang ada. 

Untuk mengetahui kualitas akuntabili-
tas keuangan negara/daerah, diperlukan 
penilaian yang dilakukan oleh lembaga 
negara yang kompeten. Pemerintah telah 
menggariskan bahwa sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten-
tang Sistem Pengendalian Intern Pemer-
intah (SPIP), setidaknya ada dua tugas 
penting yang diamanatkan kepada Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangu-
nan (BPKP). Dua tugas itu adalah (1) 
melakukan pengawasan terhadap akunt-
abilitas keuangan negara/daerah, dan 
(2) melakukan pembinaan dalam peny-
elenggaraan sistem pengendalian intern.    

Selain itu, dengan mengacu pada In-
struksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Ta-

Pewujudan Iklim Kepemerintahan yang 
Baik dan Bersih; dan (4) Akuntabilitas 
Pengelolaan Program Lintas Sektoral.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara mengamanatkan, 
Presiden selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara, Menteri 
Keuangan selaku pemegang sebagian 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara, 
para menteri/pimpinan lembaga selaku 
pengguna anggaran, dan para gubernur/
bupati/walikota selaku pengelola keuan-
gan daerah diwajibkan menyusun laporan 
keuangan sebagai bentuk pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan negara/
daerah. Penyusunan laporan keuangan 
juga merupakan salah satu wujud nya-
ta dari transparansi dan akuntabilitas. 

Ukuran kualitas akuntabilitas pelapo-
ran keuangan ditunjukkan dari opini 
yang diberikan oleh auditor ekster-
nal (BPK RI) atas penyajian laporan 
keuangan pemerintah. Hasil audit BPK 
RI atas Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 
2012 di wilayah Provinsi Jawa Tengah 
menunjukkan, terdapat 11 pemda yang 
sudah memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dan sebanyak 25 
Pemda memperoleh opini Wajar dengan 
Pengecualian (WDP). Opini atas LKPD 
Tahun Anggaran 2012, relatif menun-
jukkan kemajuan dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Sebelas LKPD 
tahun 2012 yang meraih predikat WTP 

Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah
di Jawa Tengah
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adalah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabu-
paten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, 
Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pur-
worejo, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakar-
ta. Sedangkan Pemda yang mengalami penurunan dari WTP 
menjadi WDP yaitu Kota Tegal. Meskipun terjadi peningkatan, 
namun persentase jumlah LKPD Tahun Anggaran 2012 yang 
memperoleh opini WTP dibandingkan dengan seluruh LKPD 
yang diaudit BPK RI masih relatif kecil yaitu sebesar 30,56%, 
masih dibawah  target nasional sebesar 60% di tahun 2014.

Perkembangan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah tahun anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI, disebabkan oleh be-
berapa faktor antara lain (1) Kelemahan sistem pengendalian in-
tern; (2) Barang milik negara/daerah belum tertata dengan tertib; 
(3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; (4) Penyajian laporan keuangan belum 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan (5) 
Kompetensi SDM pengelola keuangan masih  kurang memadai. 

Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari 
hasil audit auditor independen terhadap kewajiban penyajian in-
formasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Dae-
rah (BUMD) khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Perkembangan opini atas Laporan Keuan-
gan BUMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI, disebabkan oleh be-

Indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga 
diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemda 
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang mem-
bantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi LAKIP Pemda ta-
hun 2012, terdapat 14 Pemda atau 70% dari 20 Pemda yang 
dievaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mem-
peroleh peringkat “Kurang (D)”, 3 Pemda atau 15% mem-
peroleh peringkat “Agak Kurang (C)” dan sebanyak  3 Pem-
da atau 15% memperoleh peringkat “Cukup Baik (CC)“.

 Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas 
pelaporan keuangan Pemda, pada semester satu tahun 2013 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah 
bekerja sama dengan pemda dalam upaya meraih opini WTP. 
Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi (1) Pendampingan 
penyusunan laporan keuangan 11 pemda; (2) Pendampingan re-
viu laporan keuangan pada Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota 
sebanyak 13 Pemda; (3) Evaluasi LAKIP sebanyak 22 Pemda; 
dan (4)  Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik sebanyak 2 Pemda. 

 Sedangkan untuk Satuan Kerja pada Kementerian/Lem-
baga pada semester satu tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah secara proaktif telah melaksanakan Pendamp-
ingan Penyusunan Laporan Keuangan di 12 Satker Kement-
erian/Lembaga dengan jumlah  kegiatan sebanyak 27 kegiatan.

 Demikian juga dalam rangka meningkatkan kualitas 
akuntabilitas pelaporan keuangan BUMN/D dan BLUD, pada 
semester satu tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah secara proaktif telah melaksanakan kegiatan (1) Imple-
mentasi SIA PDAM pada 9 PDAM; (2) Asistensi Penyusunan 
Laporan Keuangan pada 11 BLUD; (3) Audit dan Evaluasi Kin-
erja pada 39 PDAM/BPR/Perusda Lainnya; (4) Pendampingan 
Persiapan PPK BLUD pada dua RSUD; (5) Assessment GCG/
MR pada tiga BUMN/BUMD; dan (6) Asistensi/pemdampingan 
lainnya antara lain Penyusunan Corporate Plan PDAM, Piagam 
SPI dan Kode Etik, dan Penyusunan Strategi Bisnis RSUD. 

Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelo-
laan Aset

 Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan 
umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Benda-
hara Umum Negara. Sedangkan lingkup pengawasan atas akunt-
abilitas kebendaharaan umum daerah, atas permintaan pimpinan 
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daerah dan/atau pejabat pengelola keuan-
gan daerah. Kegiatan pengawasan keben-
daharaan dilaksanakan melalui kegiatan 
audit, evaluasi, verifi kasi, dan monitoring.

 Kegiatan pembinaan yang dilak-
sanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah dalam rangka peningkatan kuali-
tas akuntabilitas kebendaharaan umum 
negara/daerah terhadap Pemda dan sat-
uan kerja kementerian/lembaga (K/L) 
di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu 
(1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan 
bantuan sosial dari Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah di enam 
kabupaten dan (2) Monitoring terhadap 
rencana aksi prioritas pembangunan nasi-
onal yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 
14 Tahun 2011 sesuai permintaan UKP4.

Akuntabilitas Pewujudan Iklim Kepe-
merintahan yang Baik dan Bersih

 Kepemerintahan yang baik 
merupakan suatu konsepsi penyeleng-
garaan pemerintahan yang bersih, de-
mokratis dan efektif sesuai dengan 
cita-cita terbentuknya suatu masyarakat 
madani dan terkait dengan kontribusi, 
pemberdayaan dan keseimbangan per-
an pemerintah, dunia usaha, dan ma-
syarakat. Kepemerintahan yang baik 
dan bersih juga mensyaratkan adanya 
pengaturan kelembagaan serta kompe-
tensi birokrasi sebagai pelaksana ke-
bijakan publik atau sebagai perangkat 
otoritas atas peran negara dalam men-
jalankan amanat yang diembannya.

 Pengawasan oleh BPKP terha-
dap akuntabilitas perwujudan iklim bagi 
pemerintahan yang baik dan bersih di-
laksanakan melalui strategi preventif, 

strategi represif, dan solusi kesisteman.

 Selama semester satu tahun 
2013, kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah dalam rangka penera-
pan strategi preventif meliputi:

1. Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan Korupsi (Korsup-
gah) BPKP–KPK terdiri atas:

a. Verifi kasi Hasil Korsupgah Ta-
hun 2012 meliputi Pengamatan 
Pelayanan Publik, Proses Pen-
ganggaran APBD dan Proses Pen-
gadaan Barang/Jasa pada Pemer-
intah Provinsi Jawa Tengah dan 
Pemerintah Kota Semarang serta 
Pelayanan Publik pada Kantor 
Pertanahan dan Kantor Imigrasi. 

b. Korsupgab Tahun 2013 meli-
puti Pengamatan Perubahan APBD 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
khususnya untuk Bantuan Sosial 
dan Hibah, Pengamatan National 
Interest Bidang Ketahanan Pan-
gan terkait Program Swasembada 
Gula Provinsi Jawa Tengah Ta-
hun 2013, dan Bidang Pendapa-
tan khususnya PKB dan PBB-KB. 

2. Assessment GCG/MR 
pada 3 BUMN/BUMD.

3. Sosialisasi Probity Audit Pen-
gadaan Barang/Jasa pada Pemer-
intah Kabupaten Rembang.

4. Sosialisasi, Diagnostic Assesment 
dan Bimtek Fraud Control Plan 
(FCP) pada RSUP Dr. Kariadi.

 Kegiatan yang dilaksanakan 
dalam rangka penerapan strategi represif 
pada Pemda, Satker K/L, dan BUMN/D/
BLUD adalah (1) Audit investigatif ber-
indikasi tindak pidana korupsi (TPK) 
sebanyak empat kasus senilai Rp1,089 

milyar; (2) Audit penghitungan keru-
gian keuangan negara sebanyak 21 
kasus senilai Rp12,985 milyar; (3) 
Pemberian keterangan ahli atas kasus 
berindikasi TPK sebanyak 96 kasus.

 Sedangkan kegiatan yang di-
laksanakan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka 
penerapan strategi solusi kesisteman 
pada Pemda, Satker K/L, dan BUMN/D 
meliputi (1) Pendampingan penyusunan 
Laporan Kinerja (LAKIP) sebanyak 4 
Kabupaten/Kota; (2) Bimtek Penge-
lolaan Keuangan Daerah sebanyak 34 
kegiatan; (3) Pendampingan/sosialisasi 
GCG sebanyak 5 kali; (4) Pendamp-
ingan Penyusunan Corporate Plan se-
banyak satu kali; (5) Pendampingan 
Implementasi BLUD sebanyak 7 kali; 
(6) Asistensi/pemdampingan lainnya, 
antara lain pendampingan penyusunan 
Piagam SPI dan Kode Etik, Penyusunan 
Strategi Bisnis RSUD sebanyak 4 kali.

Dalam rangka peningkatan kapasitas 
APIP, BPKP berperan melalui peny-
elenggaraan pendidikan dan pelatihan, 
pembinaan JFA dan assessment tata 
kelola APIP dengan pendekatan Inter-
nal Audit Capability Model (IACM) 
pada dua Inspektorat Kabupaten.

Akuntabilitas Pengelolaan Program 
Lintas Sektoral

 Program-program lintas sek-
toral merupakan program-program 
yang bersifat pro job, pro poor, dan pro 
growth. Walaupun keberhasilan suatu 
program sulit diukur dengan obyek-
tif namun suatu pengukuran harus di-
lakukan dengan berbagai pendekatan. 
Akuntabilitas pengelolaan program lin-
tas sektoral ditekankan pada keberhasi-
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 S   elama seseseememm ststtteere  ssatu tahuun
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Pencegahan Korupsisi ((KoKKorsrsrsupupup-
gagagah)h)h) B B BPKPKPKP P–P––KPKK K teteerdrdrdrdiriri i attattasasas:
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inininininnininininnnnninninninttatatttatttttt h PrPrPrPrPPrrrrPrrrrPrPrPrPrrPrP ovovovovovovovovvovovovovovovovoviniininininininininiininininnininnnnininininnnsisisisisisisisiisiisisisssssiisiiisis JJ JJJJJJJJJJJJJJJJawwwawwawawwawawawawwawa Teeeeeeeeeeeenggnggnggngngggggngahahahahahahahhhahahhhahahahhhhahhahaaaahh ddddd dddddddddddddddddddddddananananananananananannanananaannaanaa  
Pemerintah KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKooootototototooo aaaaaa a SeSeSeSeSeSeSeSeSeeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSSSeeSeSeS mamamamamamamamamamammammamammmmamamammmammmamam rang sertat  
Pelayayyy nan Publik pppppppppppada Kantoro  
PePePePePeePePeeePePePePePePPePeePePePeePeeePPePeP rtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrttrrrr anaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahhhhhhhhhananananannnanananannanannananannanananaanan d  ddd d dd ananananannanannananananananannnnn K KK K K Kanannnnnnnnnntottotototot r rrr rrr rrrr rr ImIImIImIIII igggggrrrrrar sisisisisisisisisissiiisisisisisissisiss ...... .

b. K Koro susussus pggpggababababb Tahahhhhunnnnn 22010 3 333 memmm lii----
pupupupupupupupupupupupupupupupuuupuuuutttttititittttttttttttttt  PPPeennnnnnne gagagagagagagagagaagagagagaagaagaggggagaagaagg mmamammammammmmammmmmmmmm taaaaaaaaaaannnnnnnn PePePePePePePePePePPePPePPeePPPPPPPPP rururuuurrrrrurrrururr bababbababaababababbbababababababbabaaaabaab hahahahahahahahahahahahahahhhhahahahaahahhahhahh nnnn nnnn nnnnnnnnnnnnnnn APAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAAPPAPAPPAPPAPPBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDDDBDBBBDDBDBDDBDD 
PPPPrPrPrrPrPPPPPPPPProvovovovovovovoovvovovovovinininssisisiiiissiiiii J JJJawawawawawwwawawwwwwaaaaaaaa aaaaa TTeTeeeTeeeeeeeeTeTeengngngngnggggggggggggggahahahahahahahahahahahhaahhahahahaaah TTT TTTTTTTTT TTTTTTahahhhhhhhhhhhahhhhhhunununununnunununnunuununnn 22222 22222 22222010100010100000000012222 2222 222222222
kkhkhkhkhk usususssususnynynynnyaa aa uununuunu tututuuk kk BaBBaaaBB nntntntntntuauaaauan nn nn SoSSoooSoS ssisiis alllllll 
dddadadadadddadadadadadadaaadadaaddaaaannn nnnnnnnnnnnnnnn HHiHHiHiHiHHiHiHHHiHiHiiHiHiHiHiHiHiHHiHiHHibbabababbbabaababaababbbaababababbbabaabb h,h,h,h,hh,h,h,h,hhhhh,h,h,h,h,h,h,h,h,,h,, P PPP PPP PPPPPPPPPPPenennngggaaaag mamammmamamammmmmamammammamammamamamamaaamamaamaamamamamamm tatatatatatataatatatatatataatatatataattaatattaaan n n nnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnnnn NaNaNaaNaNNNNNaNaNaNaNaNNaNaaNNNaaNNatitititittittittitiititiittiiititiiionononononnonnnnnnnnnnnnnnnalallalalalalallalalaallalllalalalllllll 
InInInInInInInInInInIInIIInInIIInIIIIInIII teteteteeteeteteteteteteteteteettetetetererererereerererereererererereererressstststsstsstststsssssssss BBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBididididididididididididddididddddiddiddiiiddddaaananananannnaaaaanaanaa gg gg KeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKKeKeKKeKeeKKeKeetatatatatatattaaaatatataaatttataaaaaat hahahahahahahhahahahahhhahahahahahahhahahhhhhahahhahhaanannanananananannaaannnnnnnnnnnnnnn nnnnn PaPaPPaPaPaPaPaPaPPPaPaPaPaPaPaPaPPPaPaaP nnnnnnn-n-n-nnnnnnnnn-nnnn
gaggagaggan nn n teeteeeerrkkkkr aiaiiia tt t PPrPrrrP ogooggogrrraaamm mm SwSwSwwwasasassememmmme bbbbabaaddaad  
GGuGuGuG lllala PPPPProror vivivinnsnsnsii JaJaJaJaawawawawawa TTTTenennggagaahh h h TaTTaaa-
huhuhuh n n n 202202011313,,  ddadaann n BiBiBiBidadaadangngngng PP Penenenndadadaapapapaa--
tataan n n khkhkhhuususuususnynynyyaa a PPKPKPKPKKBBB dadaaad nnn n PBPBPBB-B-B-KKBKBKB. .

222. AsAsssesssssmemm ntt GGGCGCGG/M/M/MMRRR 
paadda 3333 BBBUMUMUUUMN/N/BUBUUMDMMD.

33..  SoSosiallllisiisi asi ii Prrrobobobittty yyy AAuAuAuA dit PePen-n-n-n
ggag dad ananan BBBaraararaanang/g/g/JaJaassasaa pppadda PePePePemeemerrr-
ininininiinniniiii tatataatatat h hhh KaKaKKabubuupappapapp teeteteennn n ReeRembmbmbm annng.g.g.g

4. SoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSSS sisisisisisisisisisisisiss alalalalalalalallallalalalala isiisisisisiisisisisisisisisisisasasasasasasasasasasasassasasa i,i,i,i,i,i,i,i,ii,i,iiiii,i, DDD D D D DDDD DD DDDDDDDiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaaiagngngngngngngngngnngngngngngnnososososoosoososooooostititititititititititititiiiic cccccccccccccc AsAsAAAAAAsAAsAsAsAAAssA seseseseeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeesmsmssmsmsmsmss enenenenent tt t t
dadadadaddadadadadadadadaddaan nnnnnnnnnnnnn Bimtttekekekekekekekekekekekekekekee  Fraaaaaaaududududududududududuudd CC CCCCCCCCCCCControlooo  PPPPPPPPPPPPPPPlan
(F(F((F(F(F(F(F(F(FF(F(FCPCCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPPC ) )))) ))))))) papapapapapapapapapapapapappadadadadadadadadaadadadadadadad  R    SUSUP DrDrDrDrDrDrDDrDrDrDrDDrDDD . . KaKKaKaKaKaKaKaKKaKaKaKaKKKKaKKKaKKariririririririririririririirir adadadadadadadadadadadadadadadddi.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i..iii

 KKKKKKKKegiatan nnnnnnnnn yangngngngngngngnggngnggngggg ddd dddd dddddililililililililillillililli akakakaaakakaaakaaka saaaananaaaaaaaanaaananaaaakakakakakakakakakakakkkakkakakaakakan nnnnnnnnnnnnnnnn
dadadadadadadadadadaddadaddalalalalalalalalalalallalalaam mm mm m m mm mm rarararararararararararaarangngngngngngngngnggngggngnn kakakakakakakakakakakakakakakkakka ppppppppppeneneneneneeneneenee erapapapppppppppppppananannnananananananaannn ssssssssssssstrtrtrtrtrtrtrtrrtrrratatatatatatatatatataa egegegegegegegegeggegeggggggi ii ii iiiiiii reprpprprprprprpppppppp esesesesesessesessesesessesifiiiiiiiiii  
padaddddd PPPPPPP PP PPPPememememememeeeeeeeee daddddddddddd , SSSaSSSSSSSSSSS tktktktktktktktktktkktktkkker KKKKKKKKKKKKK/L//L/L//L//L/L/L/L/ , dddadadddddddddd n nnnnnnnnnnn BUBUBBBBBBBUBUBUBUBBBBBBBBBBBB MN/DD//
BLUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDDU  aa a a aa a aaa aaa dadaddddddaddadadd llllalahhhhhh hhhh (1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1((1(((( ) )) ) ) ))))))) AuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuuuAAudidididididdididdidit investigi atif ber-
ininininininnininni didididididiidididiiiikakkakkakakakakakakakakakakakakakakakakakkakakkakakkkkkakakkkaasisisisisisisisisissssssssssssss t ttt ttininininininiinininni dadadadadadadadadaddaak kkkkkkkkk pippipipipipipipipiippppppppppppppp dadadadadadadadadaaanannananaanannananannnn  k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkororoooooroorororororoororooorororoooroooroorororooo upupupupuupupupupupupupuppupupuppsisisisiisisisisisisisississssss (( (( (((( ( ( (( ((TPTPTPTPTPTPTPTPTPPTPTPPTPTPTPPPKK)KK)K)K)K)K)K)K)K)KK)KK)KKKK  
sesesesesesesesesess bababbbbaaaaaaabaabbbaaaab nynynynynynynynynynynynynyynyakkkkkkkkkkk empattttttt kkasusuuuuus seeneeenenenenneneee ilai Rp1,089 

milyar; (2) Audid t penghitungganana  keru-
gian kkkkkkkkeueueueueueueuanaanananananangagggggann nenenenenenenegagagagagagagg ra ssebebebanananyayak k 2121 
kakakakakakakakakasusususususususuuuuuuus ssssssssss seninininiiininnniniininilalal i i ii RpRRRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpp12121212121222,9,9,9,9,9, 85 mmmililyayayarr;r; ( (3)3) 
PePPPPPP mbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmmbmbmbmmbmmberererererereerererrererererreee iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiai n nnnnnnnnnnnnnn kekekekekekekekekkekekeeekekekekketetetetetetetetetetetttteteeteeeeeeeraarararararaaarararrarrrangngngngngngnnnnngngngngggganananananananan a aa aaa a aa hhhhlhlhhhhhliii atattaas kkasus 
bebebebebebebebebebebebebebbbebebebebeberiririririririririririririrriirrririnddndndndndndndndndndndndndndnnndndnddnddnnddndikikikikikikikikikikikikikikkkkikikkikii asaasaasssasasasasasassasassssasssi iiiiiiiiii TPTPTPTPTPTPTPPTPTPTPTPTPTTPPTTPTPPTPTPK K K KKKKKKKK K KK K KKKKKKKKK seseseseseseseseseseseseseseesseeseeebabababababababbabababababbababbbabbanynynynynynynynynynynynyyynynyynynynyynyakakakakakakakakakakakakakakkakakkkakkaakka  9 99 9 9 9 9 9 9 9 99 9999 96 6 6 6 6 6 66 66 6 666 6 6 kakakakkkakakakakkkkakakkkakk susuuss.s.

   Sedangkan kkkeegegiiatan yyyang dddii-i
lalaksk anakan oleeh h PePPePePePePPePePePPPerwrwrwrrrrwrrr akkaa ilillananananananananannann BBBB BB B B BBPKPPKP P PP 
PProvinsi Jawawa a TeTenggaahahahahahahahahahahaha  d d dalamm rrrananangkgkg a 
penerapan strategigigigigigigigi s sss solololuuusi ii kekeesisis stststememememananan 
paapapapapapapaapp dadadadadddddd  P Pememdaadadadadadada,,, ,,, ,,, SaSaSaSaSaSaSaSaaSatkktkktkkererer K  K/L/L/L, dadadaannn BUBUBUMMNMNMN/D/D/D/  
mmemelililipupupuputiti ( (((1)1)) PPPenenenndadd mpmpmppininnngggagan n n ppepepenynynyyususususununuu anannn 
LaLapopoooraraann n KiKineneeerrjrja aa (L(LLAKAKA IPIPIP) ) seseesebabababanynynynyakak 4 44 
KaKabubuuupapateten//KoKotatat ;  (2(2) ) BiBimtmttekeke  PP Penengge-
lollaanann KKeuana gagag n n Daaererahh sebebananyayakk 343  
kekekekekekekekekekekekekekkekekekekekekekkekekekekkeeeeeek gigigigigigigigigigiigiggigigigigigggigggigggg atatatatatatatatatatatatatatatatatataaatataattta aananananananananananananaanananannananannanananaa ; ; ;; ; ;; ; ;; ;;;;;;  ;; ;;; (3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3((3(3(3(3((3(3(3(3(33)) )) PPPPPePeP ndampingan/s/sossiaialilisas si 
GCG sebanyak 5 kali; (4) PPenndad mpm -
ingan Penyusunan CCorporate Plaan se-
babbababababababaababababababababbabababaabb nynynynnynnynnnynynnnynynnn akakakakkakakakakakkakakakkaa  sataaaaaataataaaaaa uu u uuuuuuuuuuuu uuuu kakkkakakakakkkkakakakakalilililiiiliiiiiliiii;; ;; ;; ;;; ;;;; ;;;;;;; (5(5(5(55(5(5(5(5(5(5((5(5(5(5(5(55(( ) )) )))) ) )) ) ) ) ) ) )) PePPPPPPPePPPPPPPPPPPPPPPPPPP ndamampippingann 
ImImImmImImImImImImImmmImImImImmImmmmmImmImmplpplpplplpppplppplpppppppppp emememmememmmemememeemeememeeee ennnenenennnnennnennnntttatatatattttattttatttatttt sssisisisisisissisissssssi BBBBBBBBBBBLULULULULULUULULULULULLULUUUULULUULULLULULUUUD D DDDDDDDDDDDDDDDDD sesesesesesessessessesessesesseseeseseseesssebababababababababababababababbababababababbaaaab nynynynyakak 7 kkkala i; 
(66(66(6(6(6(6(6((666(6(6(6(6((((( ))) ) )))) ) ) )) ))) AsAAAAAAAAAAAAA isisiisssiisiisisiisii tetetetetetttttttttttet nsnsnsnsnsnnsnsnnnnsnn i/i/i/ii/i/i/i/pepeepeeepeeepeepeepeeemdmdmmmdmdmmdmdddmdmdddmddddddamamamammmamammamaamaamaa pipipipipippipipipipipiipipipipipippp ngngngngngngngngnggngananaanaaaaaaaa  ll llaiaaa nnnnnnnnnnnyaya, 
annnnanntttatatatatatataararaarararaaraaararararaaraaaaraararraarar  lllllllllllllllllllaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaaiaiiaiaiiaiaiiaiaaa nn n n nnnnnnn nnnnnn nnnn peppepepepppepeeppp ndndndndnnndnnnnn ammamamamammmammamamammmmmmmaammmmmammpipipipipipipipipipipipipipipipiipiiippiipippp ngngngngnngnngngngngnggnnnnnnnnnnnn anananananananananananannnananananannnnaaan p pppppppeneeennenenneeee yuyuyuyuyuy susunanannaan nnn
PiPiPiPiiagagggggamamamammama  SSSS SPPIPPIP  dddddanananaan KKKKKKoooodooo e EtEtEtEEEtEtEtikikiiki , ,,  PePPePePP nynynyynyyyyyusususuu unununnnnnaaaaanaanan 
StStStSttraraaaatetetetegggigii BBB BBBB isisisissnnininininn ss s s RSRSRSRSRSSSUUUUDUDUDUD s sssss ssebebebbbebannannnyayyyyayayy kk kkk 4 44 444 kkakakkakalililililil ..

DDaDaDaaaaaaaaDDalalalalalaalaaaaaaaaaaaaaaaammm mm mmmmm mmmmmmmmmmmmm rarararaaraarrrraraaaaangnngngngngngngnnggggnggngngngngngngnggggkkkakakakakakakakakakakakkaakaakkakkkak  ppppppppppeenenenennnnnnnnnnnnnnnnnininnininininnininnnininininininnninnininnnnininii gkgkgkgkgkgkgkgkggkgkgkgkgkgkgkgkgkgkggkgkgkgkggkgkkkggggg atataataatattttataaaatataaaaaatatatta ananananaannanannnananna  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkapapapppapasasasa ititittttii aasassssa  
APAPAPAPIPIPPP, , ,, BPBPBBPPPPB KKPKPKPKKPKPK    bbbbererererpepepeerrraraaaaar nn nn mmmememem lalaal lulululuui i peppepepenynynyyyyy--
elelelele enenenenngggggggg ararraaaaaaaaannnnn n nn pppepepepeeendndndddndndnddnddididididididiidididididididikikikikikikikikikikikikananannnananannananannan d dd d ddanaanan p pppeeelelelle atatatttihiihihihhanannnn, ,
pepepepepepeeeemmbmmbmbmmmm inininaaaannnnn n JFJFJFJFFA A A A dddad n asasasasasssasaaaa ssesesesesesessesses sssssmemememeennntntnn  tttttatatataa a aa
kkekekekekeekeellllolllolollololllolool lalalalalaalallalallalalal  AAA A   PPIPIIIPPP P P PP deddedengnnngngngggggaaaananan pppppppppppppppppppeneeeeeee deeekakakakakakakaakkakakkakkaatataatatattatatatatt n n nn Innnnteteteteteerr-r-
nall l l ll ll AuAuAudidididididiiddittttttttt tttt t CCCCaCaCaCCaCaCaCCaCapapaaapapaapapapapap bibbibibibibibbibibibibbbbbililiililliiliiiliityttytytytytytytytytytytytyytt  MModododddodododddddddddddel (((((((((((((IAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAACMCMMMMCMCMCMMCMCM)) )))
papppppapppppappppp daddadadadadadaaaa d d d dd d d d d dua IIIIIIIIIIIInsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnsnsnsnnspektttttttttororororororororororrorrrororo aat Kabupatennnnnn.

Akuntabbbibbbbibbbbbbbbbilitatatatatatatatattatatttataatas PeePeePePePePePePePePePeeeePP ngngngngnngngngnggnnnn elolaan PrPrPPrPPPPPPPPPPP ogram
LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLL ntntntntntntntntnntnnntntntntasasaasaaaaaaaasa  Sekekekekekekekekekekekekekekekkktotototototototototototoototorarrrrrrrrrrrrrr l

 Programamamamammmammmmammmmm-p- rogram linnnnnnnntatatatatatatatatatatatatatattatt sss s ssss ss ss sss seeseekkk-k
totototototototototoooorarararararaararararararaaral llllllllll meeeeeeeeeeerurrrrrururururruurrrrrr paaaaaaaaaaaaakakakakakakakakakakakakakakakaaakannnnnnnn nnnnn prprprprrprprprprprprprprp ogogogogogogogogogogogogogooggram-progogogogogoggggggggggrarararrrr m mmm
yayayayayayayayayayayayaayayy ngngngngngngngngngngngngngnggngn  b b b b b b bbb b  bb bbberererererererererererererrrersiiiiiiiiiiiiifffffffafff t pro jojojojojojojojojojojojjj b, pppppppppppppproorororororoo pp p ppp ppppppppppoooooooooooooooooooooooooooooooorrrr,r,r,r,rrrrrrr  dddddddddddan pppppppppppppppprororororrrr  
grggrgrggrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggggrgggg owth. WaWWWWWWWWWWWWWWWWW laupunnnnnnnnnnnnnnn kebbbbbbbbbbbbbeberhasis lalalalan nnnn susususususususususususususs attatatatatatatatatatatatatatuuuuuuuuuu uuu
prprprprrpprprprrpppp ogggggggggggram sususususususussussususuusuuliit diiukukukukukukukukkukuuukkuuukkurrr dddd ddengaaggg n nnnnnnn obobobobobobobobobobbobobbboobyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeeyeyyek-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kk-kk-kk-k-k-
tif namun  suusususususususususuusususuusuuatatatatatatatatatatatatatatatatta uuu uuuuuuuuuuuuu ppepepepepepepepepepepepepeppp ngngngngngngngngngngngngngngnngngngngnggngngngnnnnggukukukukukukukukukukukukukukukukkukukkkukkkukkkkkuru anannnnnnnnnnnnn hhh h h hh h hhhhhh harararrrarrususususususususususususuuuusuu ddd ddddddddddddiiiiiii-iiiiiii
lalallalalalalalalalalalaalalalal kukukukukukukukukukukukukukuukukakakakakakakakakakakakakakakk n deededededededededededededededd ngnngnnnnngngngnnnnnn an bbbbbbbbberererrrrrerrerrrrrrbabababababababababababababababagagagagagagagagagagagggagagaaiiii iiiiiiiiiii peppepepepepepepepepepepepepep ndndndnddndndndnddnddnddndn ekekatan. .. . . . . . 
AkAkAkAkAkkAkkkAkkkkkuuuununuuuuunuuuuuu taaaaaaaaaabibibibibibibibibibibiiibb lililililillllililllitaatatatatatatatattataatataaas sss s ss s s sss sssss pepepepepepeppepepepepepepepepep ngngnngngngngngngngngnggngngngelelellllelelellelllelllololololololololololololollollaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nnnnn nnnnnnnnnnn prprprprprprprprrprrprprprprpp ogogogogogogogogogogogogogogograrararaararararararararam m m mmmmmmmmmmmm lin-n-
tas ssssseeeeesektoral ditekekannnannnnnannnnnnnkakkkkakkakkkkkkkk n n papapapapappapaapapapapp daddadadadadadadadadadadadadadd  kkeberhaasiiisiisis ------

18Pendopo-Edisi VIII 
Tahun III 2013

d h d / j b l l k i i d l i k i il ( ) di hi kdadadadadadadaddddadd errahah ddaan/ataauu pejajabat pengelelelola keuauaan-- ssttrararatetete igi rrepprereresisiff danann solusii kekek siststememan milyar; (2) Auudit penghhhitunggana keru-

Laporan UtamaLaporan Utama



lan pencapaian kehematan, efi siensi dan  
efektifi tas program-program tersebut.

 Indikator lain yang menunjukkan 
keberhasilan pembangunan yang dituju-
kan bagi pengentasan kemiskinan (pro 
poor) adalah perkembangan persentase 
penduduk miskin, indeks kedalaman dan 
indeks keparahan kemiskinan. Persentase 
penduduk miskin di Provinsi Jawa Ten-
gah masih cukup besar dan berada diatas 
rata-rata nasional, namun selama lima 
tahun terakhir (2007-2012) mengalami 
tren penurunan. Demikian juga dengan 
indeks kedalaman dan indeks keparahan-
nya cenderung menurun. Dampak pro-

gram strategis pemerintah yang bersifat 
pro growth salah satunya dapat dilihat 
dari capaian laju pertumbuhan ekonomi.

 Pengawasan BPKP terhadap 
program-program strategis menekank-
an pada audit keekonomisan, efi siensi, 
keefektifan pelaksanaan program lin-
tas sektoral, audit kinerja pelayanan 
publik, dan mediasi dalam rangka 
penyelesaian hambatan kelancaran 
pembangunan (debottlenecking). 

 Kegiatan pembinaan dan penga-
wasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah atas kualitas akuntabilitas penge-
lolaan pengelolaan program lintas sekto-

ral semester satu tahun 2013 pada Satker 
K/L dilakukan dengan audit operasional 
dan audit kinerja bidang pendidikan, bi-
dang kesehatan, ketahanan pangan, pen-
anggulangan kemiskinan dan infrastruk-
tur pada delpaan  Kementerian/Lembaga.

*) Penulis adalah Auditor Madya pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
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lan pencapaian kehematan efisiensi dan gram strategis pemerintah yang bersifat ral semester satu tahun 2013 pada Satker
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rokrasi Pemerintah Kabupaten Batang menjadi lebih jelas.

 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batang sepakat uru-
san keamanan dan kenyaman kerja serta aparat pemerintah yang 
bersih menjadi prioritas utama. Harapannya dapat mendorong 
investor menanamkan modalnya di Kabupaten Batang. Lang-
kah kongkrit yang telah dilakukan adalah dengan pencanangan 
zona integritas pada 8 Januari 2013 yang merupakan pernyataan 
tegas bahwa Kabupaten Batang merupakan kawasan yang pe-
nyelenggaraan pemerintahannya bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme. “Langkah ini sesuai dengan kebijakan pemerintah 
dalam menciptakan good and clean governance,” lanjut Soetadi.

 Senada dengan itu Suci Larasati, Sekretaris Inspektorat 
Kabupaten Batang juga membenarkan bahwa akibat banyaknya 
kasus hukum yang menimpa aparatur pemerintah Kabupaten 
Batang sebelumnya, menyebabkan pegawai takut dan meno-
lak untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Ada 
pegawai yang ketika mengikuti ujian pengadaan barang dan 
jasa sengaja tidak lulus supaya tidak ditunjuk sebagai PPK. 
Kalau hal ini terus-menerus terjadi, kegiatan pemerintahan 
bisa tidak berjalan, kalaupun berjalan tidak efektif,” lanjutnya.

 Kabupaten Batang secara resmi menetapkan setiap instansi 
pemerintah daerah sebagai zona integritas, mewajibkan seluruh 
pegawai untuk menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integri-
tas tersebut rutin dibacakan setiap hari Senin pada saat apel, agar 
selalu menjadi pengingat dan dilaksanakan oleh semua pegawai.

 Tidak hanya sampai di situ, Bupati Batang membentuk 
Unit Penggerak Integritas (UPI) dengan inspektorat sebagai ex 
offi cio dan Unit Pembangun Integritas (UPbI) yang diwakili oleh 
SKPD.  Pembentukan UPI dan UPbL ini terkait dengan rencana 
untuk mempersiapkan diri melakukan penilaian Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM). Dari Gabungan UPI dan UPbI ini dibentuklah Tim 
Penilai Internal yang bertugas menjadi asesor Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB). Dalam rangka 
membangun Wilayah Bebas dari Korupsi inilah maka Bupati 
Batang juga menetapkan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang sebagai Unit Kerja Membangun WBK den-
gan Keputusan Bupati No 060/930/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

 Uji coba pertama atas penerapan Wilayah Bebas Korup-
si (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di-

Jalan Panjang Menuju 
Birokrasi Bersih Ekonomi Bangkit 

di Kabupaten Batang

S , W  B  B

Kegelisahan banyaknya kasus hukum yang men-
impa aparatur negara, benar-benar menjadi do-
rongan besar bagi pasangan Bupati dan Wakil 

Bupati Batang. Sejak sebelum pasangan Bupati dan Wakil 
Bupati ini terpilih, sudah timbul kesadaran pentingnya kenya-
manan dan keamanan bekerja bagi aparatur pemerintah yang 
sekaligus akan mendorong pelayanan publik yang bermutu. 

 Menurut Wakil Bupati Batang, Soetadi, wilayah 
yang dipimpinnya mempunyai visi ekonomi bangkit, bi-
rokrasi bersih. “Kami jadikan jargon bahkan sebelum jadi 
bupati/wakil bupati karena keprihatinan kami melihat ban-
yak aparatur yang tersangkut kasus hukum yang mem-
buat mereka menjadi gelisah dan takut menjalankan tugas-
nya,” jelas Soetadi di ruang kerjanya yang tenang dan rapi.

 Setelah terpilih menjadi bupati dan wakil bupati peri-
ode 2012-2017, jargon tersebut ditetapkan menjadi visi pem-
bangunan jangka menengah Kabupaten Batang yaitu “Ter-
wujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, 
untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahter-
aan masyarakat Batang”. Sebagai aksi nyata, Pemerintah Ka-
bupaten Batang menandatangani perjanjian kerjasama dengan 
Transparency International Indonesia pada tanggal 3 Oktober 
2012. Dengan kerja sama itu arah pemantapan penataan bi-
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4. Membuat Pedoman Penanganan Benturan Ke-
pentingan dengan menerbitkan Peraturan Bupati 
Batang Nomor 39 tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013.

 Usaha yang telah dilakukan merupakan langkah awal 
dari sebuah perjalanan panjang demi mencapai birokrasi yang 
bersih. “Butuh waktu untuk merubah budaya dan mind set yang 
selama ini sudah terbentuk,” jelas Soetadi mengakhiri bincang-
bincang. Bukan sebuah langkah yang mudah memang, namun 
apa yang dilakukan Kabupaten Batang sangat layak diapresia-
si.  Semoga langkah mereka diikuti juga oleh daerah yang lain.

(Abdullah Natsir /Firdaus HA Latif)

lakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Dua SKPD ini yang 
diharapkan menjadi model awal Kabupaten Batang dalam hal 
pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk selanjutnya SKPD 
lain secara bertahap akan dibenahi dan dilakukan penilaian.

 Masih banyak langkah lain yang dilakukan pasangan bupati 
dan wakil bupati dalam menerapkan WBK dan WBBM, misalnya:

1. Membuat Pengendalian Gratifi kasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang dengan menerbitkan Peraturan 
Bupati Batang Nomor 35 tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013.

2. Membuat Pedoman Pengaduan Masyarakat di  Lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten Batang dengan menerbitkan Peraturan 
Bupati Batang Nomor 36tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013.

3. Membuat Pedoman Pengaduan Whistle Blow-
er Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten Batang dengan menerbitkan Peraturan Bupati 
Batang Nomor 37 tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013.
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Total Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dari Gratifi kasi yang berhasil di-
setor KPK Tahun 2012 adalah 2,5 milyar 
rupiah.  Dan pelaporan gratifi kasi yang 
diterima oleh KPK Tahun 2012 adalah 
1.158 meningkat tajam dibandingkan den-
gan tahun 2004 yang hanya satu pelaporan. 
Narasumber dalam acara sosialisasi 
tersebut selain KPK adalah Inspek-
tur IV Itjen Kementerian Kesehatan 
yang menyampaikan tentang Permasa-
han Korupsi di Bidang Kesehatan dan 
dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah tentang Pembinaan dan Penga-
wasan dalam proses menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi. (Arini/Tommy)

 Kalimat “Hindari Sekecil Mungkin Kesala-
han karena Hidup Bukanlah VCD Player” disampai-
kan oleh petugas Direktorat Gratifi kasi Kedeputian 
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Andi Purwana dalam Sosialisasi tentang Gratifi -
kasi dalam Rangka Menuju Wilayah Bebas Ko-
rupsi (WBK) di Aula Instalasi Diklat RSUP Dr. 
Kariadi Semarang pada tanggal 24 September 2013.
 Disampaikan bahwa pegawai negeri atau pe-
nyelenggara negara harus memahami pengertian 
gratifi kasi dan regulasinya karena gratifi kasi juga 
termasuk tindak pidana korupsi. Pengertian tentang 
Gratifi kasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 
Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni 
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasili-
tas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifi kasi tersebut baik 
yang diterima di dalam negeri maupun di luar neg-
eri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecual-
ian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan 
gratifi kasi yang diterimanya kepada Komisi Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika masyarakat 
ingin memahami lebih dalam tentang gratifi kasi bisa 
melalui website KPK (www.kpk.go.id/gratifi kasi)
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara 
harus menghindari sekecil mungkin kesalahan ter-
masuk dalam hal gratifi kasi. Sanksi yang diterima 
atas tindak pidana korupsi tidak hanya sanksi hu-
kum tapi juga sanksi sosial dari masyarakat. Dan 
hidup tidak bisa diputar ulang seperti sebuah VCD 
Player. Setiap kita dituntut untuk bijak dan hati-hati. 

Hindari Sekecil Mungkin 
Kesalahan
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CURUG MUNCAR
Pesona Eksotis Air Terjun di Petungkriyono yang memancarkan kesejukan

Obyek Wisata Air Terjun Curug Muncar ter-
letak di Desa Curug Muncar Kecamatan 
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan 

atau di lereng Gunung Ragajembangan di ketinggian 
1249 meter di atas permukaan laut (dpl). Sarana dan 
prasarana yang ada di oyek wisata ini dibangun dan 
didanai PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2012 sebesar 
Rp277.426.000,00. 

 Obyek wisata dengan alam pegunungan yang 
sangat indah, berudara sejuk dan dikelilingi hutan 
pinus yang lebat ini berjarak sekitar 30 km dari Kajen 
atau 70 km dari Kota Pekalongan.  Untuk mencapai 
air terjun ini dapat ditempuh dari Kota Pekalongan 

sekitar 2 s.d. 2,5 jam perjalanan menggunakan sepeda 
motor.  Kondisi jalan menuju ke sana tidak mudah 
karena harus melewati jalanan mendaki, bertebing 
dan berkelok-kelok. Selain itu belum ada akses ang-
kutan umum ke desa Curug Muncar. Untuk menuju 
ke lokasi, pengunjung harus berjalan kaki sepanjang 
578 m dari pos penjagaan.

 Keberhasilan pembangunan membawa berkah 
bagi masyarakat Desa Curug Muncar karena desa 
dapat memungut retribusi dari pengunjung yang ber-
wisata ke sana. (Muji Sarwono/Ards)

23 Pendopo-Edisi VIII 
Tahun III 2013

Laporan Utama pesona jatengpesona jateng

F -   



Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori 
kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum 
sistem penyelenggaraan pemerintahan  di Indone-
sia masih belum berorientasi sepenuhnya terha-

dap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 
baik (good government governance). Oleh karenanya  tidak 
mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 
berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh in-
deks pada kisaran angka 2 dari tahun 2004 hingga tahun 2007. 

IPK hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk 
melihat tingkat korupsi di suatu negara (www.setneg.go.id). Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2011 meningkat men-
jadi 3 (Transparency International, 2011). Namun kenaikan IPK 
menjadi 3 tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya baik di Asia maupun Asia Tenggara. 

 Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, 
Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) 
menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga 
negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi 
Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Na-
sional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”. 

 Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilaku-
kan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan periz-
inan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pem-
bentukan  one stop service (layanan satu atap). Namun, dalam 
implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
atau  

Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Zona Integritas?
Oleh: Heru Setiawan *)

24Pendopo-Edisi VIII 
Tahun III 2013

o p i n io p i n i

I   G



adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi periz-
inan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi. 

 Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top 
manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan ko-
rupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB 
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan 
tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi 
pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerin-
tah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda 
yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/
Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencega-
han  korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencega-
han korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan 
disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

 Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaku-
kan pembinaan oleh pihak Unit Penggerak Integritas (UPI) bersa-
ma instansi terkait, sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, 
dan LKPP.Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh 
UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan,  coaching,  kajian  
sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya. 

 Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah 
apakah pencanangan tersebut bersifat seremonial dan formali-
tas yang berakhir pada bertambahnya kesibukan unit kerja 
untuk menyiapkan pencanangan yang tiada arti? Akankah itu 
terjadi? Bagaimana Zona Integritas itu bisa terbentuk? dan 
bagaimana hubungannya dengan Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)?

 Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan 
atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpi-
nan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujud-
kan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, refor-
masi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan 
Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah 
satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. 

 Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM ha-
rus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator 
proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemu-
dian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetap-
kan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan 

oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan 
ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah pekerjaan telah usai? 
jawabannya adalah tidak. Pemberian predikat WBK/WBBM 
bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut 
dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut ter-
dapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhin-
ya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

 Lalu bagaimana hubungannya dengan Zona Integritas 
(ZI)? Kalau kita menganalogikan ZI adalah sebuah pulau, maka 
unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM adalah 
sebuah daerah di pulau tersebut. Kapan pulau tersebut menjadi 
Zona Integritas atau disebut juga Island of Integrity? Zona In-
tegritas di pulau tersebut dapat tercapai apabila seluruh daerah 
di pulau tersebut telah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. 

Permenpan 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangu-
nan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur 
bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan terse-
but hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seo-
lah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah 
terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan. 

 Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau 
WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk 
menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau 
Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM 
harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja 
lainnya. Unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja 
dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, 
jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-
pesanan tertentu dari pihak manapun, berikan reward dalam 
bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibanding lainnya. 
Kalau diberi tunjangan lebih/remunerasi nanti akan membuat 
iri unit kerja lainnya? Ya. Itulah yang ingin diciptakan, dengan 
terciptanya kecemburuan dari unit kerja lainnya, berarti unit 
kerja tersebut juga berkeinginan untuk menjadi WBK/WBBM 
yang kedua, demikian seterusnya. Jadi,     apakah    sebaiknya 
ZI menuju WBK/WBBM atau WBK/WBBM menuju ZI?

*) Penulis adalah Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
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WHISTLEBLOWER SYSTEM
Oleh: Heru Setiawan*

Priiiit......, suara itu biasa terdengar pada 
saat kita menonton pertandingan sepak 
bola. Wasit, sang peniup peluit, selalu 
meniup peluitnya sebagai tanda telah 

terjadi pelanggaran. Namun peniup pluit tersebut 
saat ini sedang marak namanya dicatut sebagai se-
buah sistem. Ya, kita tentu sering mendengar is-
tilah Whistleblower System. Kalau diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia menjadi “sistem peniup 
peluit”. Setelah diterjemahkan, istilah tersebut men-
jadi tidak lazim lagi dan terasa aneh terdengar di 
telinga. Mungkin itu sebabnya dalam setiap peng-
gunaan istilah tersebut tetap dalam bahasa aslinya.
 Whistleblower System merupakan sebuah me-
kanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak 
pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi 
yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkai-
tan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaku-

kan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyara-
kat dengan budaya yang individualistik lebih efektif 
dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penera-
pan Whistleblower System. Masyarakat dengan bu-
daya kolektif lebih fokus pada hubungan yang saling 
menguntungkan antara satu dengan lainnya. Hubun-
gan sosial, norma kelompok, dan solidaritas antar ang-
gota kelompok dirasakan lebih nyaman dari pada han-
ya sekedar ekspresi diri. Indonesia, sebagai negara di 
Benua Asia merupakan negara dengan budaya kolek-
tif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan 
dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan 
pribadi. Kondisi budaya yang seperti itu, Whistleblow-
er System menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia.
 Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) juga memasukkan Whistleblower 
System sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indika-
tor yang akan dinilai apabila suatu unit/satker di-
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ajukan sebagai unit yang ber-WBK. Penilaian indi-
kator Whistleblower System dilihat dari tiga aspek 
yaitu aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi. 
 Untuk aspek pemenuhan, yang dinilai 
adalah keberadaan dari pedoman Whistleblow-
er System, pedoman tersebut telah di SK-kan, 
dan pedoman tersebut telah disosialisasikan ke-
pada seluruh pegawai di unit/satker tersebut. 
 Terkait dengan aspek kualitas, yang dini-
lai adalah adanya unit kerja yang menangani 
pengaduan tersebut, mempunyai sistem per-
lindungan saksi dan korban, serta penggunaan 
sistem informasi untuk pengaduan tersebut. 
 Sedangkan untuk aspek implementasi, yang 
dinilai adalah unit kerja telah melaksanakan Whistle-
blower System, mekanisme perlindungan saksi dan 
korban telah dijalankan, unit kerja telah melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan WBS, unit kerja juga 
telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. 
 Kesulitan yang sering menjadi pertanyaan 
bagi unit/satker yang diajukan sebagai unit ker-
ja yang akan ber-WBK adalah bagaimana mem-
peroleh poin dari aspek implementasi, apakah 
kalau tidak ada pengaduan berarti aspek implemen-
tasi tersebut dinilai nol, sehingga nilai indikator 
Whistleblower System menjadi rendah. Pengaduan 
tersebut akan sulit menjaring pengaduan mengin-
gat budaya kita yang merupakan budaya kolektif. 

 Tidak adanya pengaduan bukan berarti sistem 
tersebut tidak berjalan,  sistem tersebut dapat dikatakan 
telah diimplementasikan apabila secara berkala di-
lakukan monitoring dan evaluasi. Implementasi juga 
bisa dalam bentuk penyediaan sarana/media pengad-
uan, misalnya, Whistleblower System menyebutkan 
media pengaduaan melalui hotline, sms, kotak pen-
gaduan dan melalui web site unit tersebut, maka pe-
nyediaan sarana yang diatur dalam pedoman tersebut 
juga merupakan bentuk dari implementasi sistem.
 Penerapan Whistleblower System tidak hanya 
terbatas pada komitmen pimpinan, tapi juga dibutuh-
kan kepedulian dan komitmen pegawai. Sudut pandan-
gnya adalah Whistleblower System dipandang sebagai 
bagian dari sarana atau media dalam mencapai tujuan 
organisasi. Selama pegawai maupun pimpinan masih 
memandang pada tujuan pribadi maka Whistleblower 
System hanya akan menjadi penghalang. Sukses atau ti-
daknya semua itu kembali kepada para pihak bagaima-
na hubungan antara individu dengan organisasi. 

* Penulis adalah Auditor Muda pada Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Tengah 
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Berburu Opini WTP 
Oleh: Kotot Gutomo *

Belakangan ini, ada fenomena baru di 
media massa, yaitu munculnya iklan uca-
pan selamat kepada Kementerian/Lemba-
ga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) yang diperoleh dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK-RI). Predikat ini seolah-olah mem-
banggakan dan harus diketahui masyara-
kat, begitu pesan yang disampaikan. Bagi 
yang belum memahami kriteria pem-
berian opini, predikat itu  bisa menjadi 
pencitraan positif, bahwa roda pemer-
intahan telah dikelola secara akuntabel 
bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi.

Pemberian opini merupakan bentuk 
apresiasi dari BPK atas hasil pemer-
iksaan laporan keuangan, disamp-
ing pemberian rekomendasi lainnya. 
Laporan keuangan yang disusun oleh 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah merupakan media akuntabilitas 
keuangan yang disajikan sesuai Stan-
dar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagai gambaran, di jajaran pemerin-
tah daerah, menyusun laporan keuangan 
memerlukan perjuangan ekstra. Kelema-
han dalam sistem pengendalian intern 
dan keterbatasan sumber daya manusia 
yang paham akuntansi pemerintahan se-
bagai penyebabnya. Keruwetan semakin 
menjadi karena ditunggangi kepentingan 
politik legislatif dan eksekutif dalam 
penggunaan anggaran yang cenderung 
menabrak aturan. Atas semua itu laporan 
keuangan harus tetap disajikan secara 
akuntabel. Ini bukan hal yang mudah.

Euforia opini WTP

Dua tahun belakangan ini dan diprediksi 
bakal terjadi ke depan, euforia untuk 

memperoleh opini WTP dari BPK atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP), Laporan Keuangan Kementerian 
Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah (LKPD) men-
jadi isu yang santer di kalangan Bupati, 
Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan 
sampai Presiden. Ini semua terkait den-
gan target pemerintah, bahwa pada tahun 
2015 opini WTP harus mencapai 60%.

Permasalahan yang menghambat belum 
diperolehnya opini WTP beragam. Khu-
sus terhadap LKPD, masih terkait dengan 
pengelolaan kas, persediaan, investasi 
permanen dan nonpermanen, serta secara 
mayoritas disebabkan karena pengelo-
laan aset tetap yang belum akuntabel. 

Permasalahan aset tetap Pemerintah 
Daerah pada umumnya terkait adanya 
barang milik daerah (BMD) tidak di-
catat, BMD yang tidak ada justru masih 
dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung 
dengan dokumen kepemilikan yang sah. 

Kelemahan sistemik merupakan bawaan 
dari masa lalu yang memosisikan penge-
lolaan BMD  tidak lebih penting diband-
ing pengelolaan uang. Penyebab lainnya 
karena pola pikir pelaku yang lebih hobi 
membeli daripada memelihara. Kon-
disi ini berlangsung bertahun-tahun 
terakumulasi sehingga menjadi perma-
salahan kronis yang harus segera ditan-
gani oleh Kapala Daerah supaya bisa 
ikut andil dalam perburuan opini WTP.

Pemeriksaan oleh BPK atas LKPD Ta-
hun 2011 selama semester I Tahun 2012 
dilakukan terhadap 426 dari 524 pemer-
intah daerah dan empat LKPD tahun 
2010. Hasilnya, secara umum menunjuk-
kan perbaikan kualitas penyajian laporan 
keuangan dibanding LKPD Tahun 2010. 

Meski ada peningkatan opini WTP dari 
34 menjadi 67, jumlah ini masih relatif 
kecil karena baru 16% dari total LKPD. 
Jumlah tersebut jauh dibawah jumlah 
LKKL yang memperoleh opini WTP yai-
tu 77% dari total LKKL. Perbandingan 
opini antar pemerintah daerah menun-
jukkan bahwa pemerintah provinsi 
relatif lebih banyak memperoleh opini 
WTP (36%) kemudian diikuti pemer-
intah kota (25%) dan kabupaten (12%).

Kesenjangan persepsi auditor

BPK dalam memberikan opini men-
dasarkan pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) sebagaimana dia-
tur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 24 Tahun 2005. Aturan tersebut 
menganut basis Cash towards Accrual, 
dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas 
Dana diakui dengan basis akrual, se-
dangkan Pendapatan, Belanja dan Pem-
biayaan menggunakan basis kas. Semua 
LKPD juga disusun berdasarkan aturan 
tersebut, kecuali laporan keuangan 
Pemerintah Kota Semarang yang sudah 
disusun berdasarkan PP Nomor 71 Ta-
hun 2010, yaitu SAP berbasis akrual. 

Penerapan SAP sampai memperoleh 
opini BPK merupakan rangkaian proses 
panjang. Pemberian opini atas kewajaran 
laporan keuangan dilakukan berdasarkan 
pada kesesuaian dengan SAP, pengung-
kapan yang cukup, kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern.

Pasal-pasal dalam SAP yang digunakan 
sebagai kriteria penentu dalam pemberian 
opini harus dipahami sebagai satu kesatu-
an yang utuh dengan mempertimbangkan 
karakteristik kualitatif laporan keuangan 
yang merupakan prasyarat normatif yaitu 
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relevan, andal, dapat dibandingkan, dan 
dapat dipahami. Hal ini tidak mudah, dan 
tidak bisa dilakukan secara matematis. 
Tidak ada rumusan yang pasti, dengan 
tingkat kesalahan tertentu akan mem-
peroleh opini wajar dengan pengecual-
ian (WDP) atau sebaliknya pada tingka-
tan lainnya akan memperoleh WTP. 
Dengan atau tanpa pengecualian ini bisa 
menjadi perdebatan panjang, karena per-
timbangan kualitatif yang dipengaruhi 
unsur subyektifi tas auditor yang men-
gatasnamakan professional judgment.

Professional judgment dalam hal ini 
judgment auditor BPK, akan bisa be-
rada pada jurang yang lebar, pada saat 
kompetensinya tidak memenuhi standar 
yang disyaratkan. Sebagai pengadil yang 
baik, maka kompetensi dalam memaha-
mi permasalahan pengelolaan keuangan 
negara/daerah menjadi penting, supaya 
aturan yang berlaku bisa ditafsirkan 
dalam substansi bahasa yang sama den-
gan penyaji laporan keuangan (auditan).

Pengalaman juga sangat berperan dalam 
menentukan judgment guna mem-
persempit ruang persepsi. Karena itu, 
dalam laporan keuangan seringkali 
dikenal istilah kewajaran penyajian in-
formasi keuangan yang berarti tidak 
absolut. Dan kewajaran 
yang sifatnya rela

tif inilah yang seringkali menjadi ajang 
perdebatan dalam pemberian opini.

Rekomendasi perbaikan sistem

Pencegahan praktik korupsi juga tidak 
bisa dikesampingkan dari peran BPK. 
Karena, dari hasil pemeriksaannya se-
harusnya bisa memberikan rekomendasi 
yang mengarah pada perbaikan sistem 
dan bukan hanya mengungkap “keber-
hasilan” karena menemukan kerugian 
negara trilyunan rupiah. Kesalahan yang 
fundamental bisa diatasi dengan per-
baikan sistem. Oleh karena itu, dengan 
pemeriksaan reguler tahunan yang di-
lakukan sudah sewajarnya BPK dapat 
memastikan bahwa perbaikan sistem 
atas rekomendasi yang diberikan tahun-
tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Menjadi tugas kita bersama untuk 
mencegah praktik perburuan opini den-
gan menghalalkan segala cara. Apalah 
jadinya kalau pemberian opini WTP itu 
hanya akan menjadi komoditas untuk 
meningkatkan gengsi para pejabat publik 
dalam menjalankan amanah yang diberi-
kan rakyat. Masih lekat dalam ingatan, 
penyuapan Rp400 juta kepada auditor 
BPK agar memberikan opini WTP atas 
laporan keuangan tahun 2009 Pemerintah 
K o t a 

Bekasi. Hal ini bisa menjadi modus, kare-
na pengeluaran itu relatif kecil dibanding 
dengan insentif milyaran rupiah yang 
bakal diterima dari Menteri Keuan-
gan apabila memperoleh opini WTP.

Kata Tukul Arwana, segala sesuatu 
jangan hanya dilihat dari casing-nya. 
Opini WTP yang diperoleh bukan hasil 
instan, tetapi melalui proses terstruk-
tur dengan mengedepankan pembena-
han fungsi dan sistem pengendalian 
intern. Disisi lain, para auditor tidak 
hanya wajib memiliki kompetensi yang 
handal, tetapi juga harus beretika 
tinggi, dan bermahkotakan kejujuran. 

Indikator keberhasilannya bisa dircer-
minkan dari keberadaan KPK. Apabila 
fungsi pengawasan internal/eksternal 
pemerintah telah efektif serta fungsi pe-
nyidikan oleh kepolisisan dan kejaksaan 
telah mendapat pengakuan publik maka 
keberadaan KPK tidak diperlukan lagi.

*) Penulis adalah Auditor Madya di Per-
wakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
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b. Metode saldo menurun gan-
da (double declining balance method). 

Metode penyusutan ini dihitung ber-
dasarkan nilai buku dengan tarif dua kali 
tarif penyusutan garis lurus. Rumus pe-
nyusutan dalam Buletin Teknis # 5 adalah:

Penyusutan per periode  = (Nilai yang 
dapat disusutkan - akumulasi penyusutan 
periode sebelumnya) X Tarif Penyusutan*

*Tarif Penyusutan =1 X 100% X 2 Masa 
manfaat 

 Metode penyusutan ini lebih cocok 
diterapkan pada aset tetap yang memiliki 
manfaat ekonomis yang semakin menurun 
dari tahun ke tahun dan peralatan berteknolo-
gi tinggi seperti komputer yang setiap 
saat muncul produk yang lebih canggih. 

c. Metode unit produk-
si (unit of production method).

Metode penyusutan ini didasarkan pada jum-
lah produksi per periode di bagi dengan jum-
lah produksi keseluruhan yang diestimasi. 

Penyusutan per periode  = Produksi Peri-
ode berjalan X Tarif Penyusutan**

**Tarif Penyusutan =Nilai yang dapat dis-
usutkan X Masa manfaat 

Metode penyusutan ini lebih cocok 
diterapkan pada aset tetap yang dapat 
dihitung produktivitasnya seperti alat-
alat berat dan mesin-mesin produksi.

b. Masa manfaat yang diharapkan:

1. Periode suatu aset diharapkan digu-
nakan untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pelayanan publik; atau

2. Jumlah produksi atau unit se-
rupa yang diharapkan diperoleh 
dari aset untuk aktivitas pemerin-
tahan dan/atau pelayanan publik.

c. Perkiraan nilai aset tetap pada akhir 
masa manfaat (nilai residu/nilai sisa)

Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah 
yang diperkirakan dapat direalisasikan 
pada saat aktiva tidak digunakan lagi. 

 Metode Penyusutan 

PSAP 7 paragraf 53 menyatakan bahwa 
penyusutan adalah alokasi yang sistematis 
atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat 
disusutkan (depreciable assets) selama 
masa manfaat aset yang bersangkutan. 
Selanjutnya, PSAP 7 paragraf 57 mem-
perkenalkan tiga jenis metode penyusu-
tan yang dapat dipergunakan antara lain:

a.  Metode garis lurus (straight line method). 

Metode penyusutan ini merupakan 
metode penyusutan yang paling seder-
hana karena beban penyusutan diba-
gi rata selama masa umur manfaat. 

Rumus Penyusutan = 

Nilai Perolehan – Nilai Residu Umur Man-
faat

 Idealnya metode ini digunakan 
untuk aset tetap yang diperkirakan mem-
berikan manfaat yang relatif merata sepan-
jang masa manfaat.

 Dampak dari dikeluarkannya 
paket regulasi pengelolaan keuangan 
negara yang dimulai pada tahun 2003 
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang 
Keuangan Negara membawa perubahan 
yang terus menerus sampai saat ini. Den-
gan dikeluarkannya Peraturan Pemerin-
tah Nomor 71 Tahun 2010 tetang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai 
pengganti SAP sebelumnya, kebijakan 
di bidang pengelolaan keuangan dan aset 
pemerintah, sampai dengan saat ini ma-
sih menyisakan banyak pekerjaan rumah 
bagi semua pihak untuk melaksanakan-
nya. Salah satunya adalah penyusutan 
Aset Tetap pemerintah sebagaimana dia-
tur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tetang 
Aset Tetap dan Buletin Teknis SAP 5 ten-
tang Akuntansi Penyusutan. Opini Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) masih ban-
yak menyoroti pengelolaan Aset Tetap 
dan permasalahannya, bahkan menjadi 
dasar untuk mengkualifi kasi laporan 
keuangan. Bila ruang lingkup pemerik-
saan sampai pada penerapan penyusutan 
aset, besar kemungkinan akan berdampak 
negatif pada perubahan opini atas lapo-
ran keuangan yang disajikan pemerintah.

 Faktor Penentu Penyusutan

Terkait dengan penyusutan Aset 
Tetap, terdapat tiga faktor yang ha-
rus diperhitungkan dalam menentu-
kan jumlah beban penyusutan (be-
ban depresiasi) Aset Tetap, yaitu:

a. Harga perolehan aset tetap 

       Harga perolehan yaitu sejumlah uang 
yang dikeluarkan dalam memperoleh 
aktiva tetap hingga siap digunakan. 

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah 
dan Permasalahannya

Oleh: Kahar, Ak.*)
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Permasalahan
 Pada prinsipnya Aset Tetap harus 
dicatat per unit, mengingat setiap unit Aset 
Tetap memiliki keunikan, karakteristik, 
dan kondisi yang berbeda satu sama lain 
walaupun mungkin diperoleh pada saat 
yang sama. Beberapa permasalahan yang 
mungkin akan menjadi kendala dalam 
penerapan penyusutan pada Aset Tetap 
pemerintah yang berdampak pada ketidak 
akuratan laporan keuangan antara lain:

1. Belum semua Aset Tetap tercatat 
dalam daftar Aset Tetap dan belum 
memiliki harga perolehan yang di-
anggap wajar. Keberadaan bukti 
perolehan sangat diperlukan untuk 
mencatat Aset Tetap pada satuan 
kerja pemerintah. Sementara itu, 
masih banyak dijumpai dropping ba-
rang dari unit kerja atasan yang tidak 
dilengkapi dengan dokumen tersebut, 
sehingga menyulitkan pencatatan 
dan pengakuan nilai Aset Tetap. 
Pada satuan kerja yang melakukan 
pencatatan aset tersebut biasanya 
diberi nilai Rp1,00/unit yang secara 
otomatis tidak dapat dilakukan pe-
nyusutan. Padahal, barangnya dalam 
kondisi baik dan dioperasionalkan. 

2. Pencatatan Aset Tetap belum ses-
uai kelompok dan belum terinci per 
unit. Kalau dilihat dari daftar aset 
yang dibuat satuan kerja, masih 
banyak dijumpai pencatatan Aset 
Tetap secara gabungan dan belum 
per unit. Sebagai contoh meubelair 
satu unit dengan nilai sampai ratu-
san juta yang pada kenyataannya 
terdiri atas banyak unit dan dari ber-
bagai kelompok Aset Tetap. Dengan 
demikian apabila penyusutan di-
lakukan berdasarkan kelompok aset 

akan terjadi salah tarif penyusutan. 

3. Keberadaan dan kondisi Aset Tetap 
masih diragukan. Daftar Aset Tetap 
pada satuan kerja yang seharusnya 
mencerminkan keberadaan dan kon-
disi aset pada satuan kerja menjadi in-
formasi yang sering diragukan, kare-
na banyak Aset Tetap tidak di-update 
kondisinya. Selain itu, ada Aset 
Tetap yang telah berpindah ke satuan 
kerja lain tetapi masih tercatat di sat-
uan kerja yang lama. Untuk perpin-
dahan Aset Tetap antar satuan kerja 
tidak segera ditindaklanjuti dengan 
dokumen penetapan status penggu-
naan aset kepada satuan kerja tujuan. 

1. Kesulitan menentukan umur man-
faat. Faktor umur manfaat merupak-
an hal yang sangat penting terkait 
dengan penerapan penyusutan Aset 
Tetap. Namun pada kenyataannya 
dengan banyaknya jenis, type dan 
bahan baku akan menjadi hal yang 
dapat diperdebatkan dalam menen-
tukan umur manfaat Aset Tetap.

Keputusan Menteri Keuangan No-
mor 59/KMK.6/2013 tentang Ta-
bel Masa Manfaat dalam Rangka 
Penyusutan Barang Milik Negara 
Berupa Aset Tetap pada Entitas 
Pemerintah Pusat, merupakan ke-
bijakan yang dapat menjadi acuan 
walaupun pada kenyataan di lapan-
gan nanti akan ada perdebatan. Hal 
ini disebabkan adanya perbedaan 
persepsi penentuan umur manfaat 
berdasarkan kelompok aset. Kalau 
dilihat lebih detail atas rincian per 
unit barang, terdapat barang yang 
memiliki masa manfaat tidak sama 
dengan bila dilihat per kelompok. 

Simpulan
  Penyusutan Aset Tetap bukan-
lah hal yang sulit apabila pencatatan 
Aset Tetap telah dilakukan secara benar. 
Namun pada kenyataannya pencatatan 
Aset Tetap belum sesuai dengan yang 
diharapkan. Penyusutan Aset Tetap 
pemerintah masih membutuhkan kerja 
keras semua pihak dan dukungan dari 
para pejabat pengambil keputusan. Ke-
bijakan-kebijakan pada tingkat pelak-
sanaan masih sangat dibutuhkan untuk 
penyamaan persepsi terkait dengan pen-
gelolaan Aset Tetap. Disamping itu, juga 
diperlukan tenaga pengelola Aset Tetap 
yang kompeten dan berkomitmen dalam 
pengelolaan Aset Tetap pemerintah.*

*) Penulis adalah Auditor Madya pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
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jalan  dengan regulasi dari Permen-
pan No. 60 Tahun 2012 yang mengatur 
juga tentang Zona Integritas dan WBK.

Sampai dengan saat ini sam-
pai dimana proses pembentu-
kan WBK di RSUP Dr. Kariadi?

peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Dalam proses tersebut disadari 
bahwa yang ingin dicapai sesungguh-
nya bukan semata-mata itu tetapi per-
baikan organisasi secara keseluruhan 
dalam upaya mewujudkan organisasi 
yang bersih dan melayani. Hal ini se-

RSUP Dr. Kariadi Semarang
Bersiap menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK)
Wawancara:Wawancara:
Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, Dr. Bambang Wibowo Sp. OG (K)

RSUP Dr. Kariadi adalah satu-satunya satuan kerja (satker) yang diajukan oleh Kementerian 
Kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tentu saja pencapaian ini melalui sebuah komitmen dan 

proses yang berkesinambungan. Untuk mengetahui bagaimana proses yang telah dan sedang dilalui 
oleh RSUP Dr. Kariadi untuk menuju WBK, Pendopo berkesempatan berbincang dengan Direktur Uta-
ma RSUP Dr. Kariadi, Dr. Bambang Wibowo Sp. OG (K).  Berikut petikan wawancaranya.

Saat ini RSUP Dr. Kariadi sedang 
membangun Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK), apa yang mem-
buat Bapak tertarik dengan WBK?

Hal ini berawal dari upaya mendu-
kung Kemenkes dalam upaya perbai-
kan pelaporan keuangan untuk mem-
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RSUP Dr. Kariadi sedang berproses 
menuju WBK. Yang ingin dicapai bu-
kanlah sekedar status atau predikat 
WBK tersebut tetapi lebih ke arah pe-
rubahan perilaku yang mencerminkan 
perilaku birokrasi yang bersih dan me-
layani. Kalau dalam proses penilaian 
tersebut dibutuhkan dokumen atau 
infrastruktur tertentu, tentu kami siap 
memenuhi. Tetapi sekali lagi  fokus 
sesungguhnya adalah perilaku.  Kami 
juga berterima kasih atas pendampingan 
yang dilakukan BPKP sehingga kami 
sudah sampai pada tahapan ini. Kami 
sedang dalam tahap self assessment 
yang dilakukan oleh Itjen Kemenkes.

Pencanangan Zona 
Integritas Menuju 
Wilayah Bebas 
dari Korupsi 
membutuhkan 
komitmen pimp-
inan, bagaimana 
Bapak membang-
kitkan komitmen 
dalam diri Bapak 
dan juga komit-
men serta kepedu-
lian staf Bapak terha-
dap pembentukan WBK? 

Sangat disadari bahwa yang 
bisa menggerakkan organisasi untuk 
menuju perbaikan adalah contoh atau 
keteladanan pimpinan. Selain itu yang 
tidak kalah penting adalah transparansi 
terutama dalam proses pengadaan barang 
dan jasa mulai dari perencanaan sampai 
pengadaannya. Dalam pertemuan rutin 
yang dilaksanakan terkait pengadaan 
barang dan jasa setiap pegawai boleh 
mengikuti. Selain itu peningkatan kom-
petensi atau pengetahuan pegawai terkait 
pengadaan barang dan jasa juga terus 
ditingkatkan bukan hanya untuk panitia 
pengadaan tetapi semua pegawai sehing-

ga mereka juga bisa mengerti aturan-
aturan yang terkait. Hasilnya adalah 
efi sensi dalam pengadaan. Pengadaan 
yang kami lakukan untuk pekerjaan 
yang sama dibandingkan dengan tempat 
lain lebih efi sien. Gedung-gedung yang 
sudah dibangun di lingkungan RSUP 
Dr. Kariadi adalah hasil dari efi siensi. 

Apakah menurut Bapak Komitmen dan 
kepedulian pegawai tersebut pada saat 
ini sudah terbentuk di RSUP Dr. Kariadi?

Yang bisa menilai hal ini secara 
obyektif tentu saja pihak luar 
atau stake-

holders baik ma-
syarakat atau supplier. 

Walaupun kami juga melaku-
kan penilaian atas kepuasan stake-
holders secara periodik dan hasilnya 
menunjukkan trend yang terus membaik.

Menurut Bapak apa kesulitan yang utama 
dalam membangun Komitmen dan pem-
bentukan Kepedulian Pegawai,  apakah 
ada penolakan atau resistensi internal ?

Kami tidak menganggap ada penolakan. 
Semuanya perlu proses dan kerja sama. 
Karena yang penting adalah contoh dan 
keteladanan pimpinan. Kalau itu sudah 
ada maka yang lain akan mengikuti.

tahapan ini. Kami
ap self assessment
eh Itjen Kemenkes.

k
it-
du-
terha-
WBK?

h

Yang bisa menilai hal ini secara
obyektif tentu saja pihak luar 
atau stake-

holders baik ma-
syarakat atau supplier.
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 Menurut Bapak, apa manfaat 
yang akan diperoleh RSUP Dr. 
Kariadi dengan menjadi WBK?

Sangat Banyak. Diantaranya adalah 
efi siensi. Hasil dari efi siensi terse-
but bisa digunakan untuk peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat dengan 
membangun infrastruktur gedung yang 
lebih baik dan sarana pendukung lain-
nya. Selain itu juga ada peningkatan ke-
sejahteraan pegawai. Manfaatnya juga 
bisa dirasakan oleh stakeholders kami 
yang lain misalnya supplier, karena 
kami melakukan pembayaran kewa-
jiban dengan tepat waktu. Kami bahkan 
mengingatkan supplier jika terlambat 
menyampaikan tagihannya kepada kami.

Apa harapan Bapak kepada seluruh 
Instansi Pemerintah baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah di-
kaitkan dengan RSUP Dr. Kariadi?

Yang pertama adalah walaupun RSUP 
Dr. Kariadi adalah 

satker Kement-
erian Kesehatan 
(instansi vertikal) 

tetapi kami berada 
di Provinsi Jawa Tengah. 

Kami ingin dianggap menjadi “aset” 
baik bagi pemerintah maupun masyara-
kat Jawa Tengah. Harapan yang lain 
adalah sebagai BLUD, RSUP Dr. Kari-
adi ingin menjadi role model BLUD 
dalam mewujudkan tujuan BLUD 
yaitu peningkatan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat dengan prinsip-
prinsip efi siensi dan produktivitas. 

*(Arini/Tommy)
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RSUP Dr. Kariadi sedang berproses 
menuju WBK. Yang ingin dicapai bu-

ga mereka juga bisa mengerti aturan-
aturan yang terkait. Hasilnya adalah  Menurut Bapak, apa manfaat 
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Lebih ke Aspek Aksi, 
Bukan Sekedar Informasi

Kapolrestabes Semarang, Kombespol Djihartono

Panasnya kota Semarang serasa 
lenyap ketika memasuki ru-
ang kerja Kepala Kepolisian 
Resort Kota Besar (Kapolres-

tabes) Semarang, ruangan yang nampak 
natural dan sejuk di mata. Komisaris Be-
sar Polisi (Kombespol) Djihartono, pria 
48 tahun dengan seragam dan senyum 
khasnya, menyambut ramah Tim Pen-
dopo. 

 Tanggal 17 September 2013 
lalu, mantan Kepala Bagian Hubungan 
Masyarakat (Kabag Humas) Kepolisian 
Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) itu 
baru saja dilantik sebagai Kapolrestabes 
Semarang. Pria yang diwaktu senggang-
nya selalu mengisi waktu dengan  mem-
baca, olahraga dan mendengarkan musik 
itu ternyata tengah menjalani “profesi” 
lain yaitu menjadi mahasiswa. Saat ini, 
Pak Dji, demikian ia kerap disapa, tengah 
menyelesaikan pendidikan pasca sarjana 
di program Magister Manajemen Uni-
versitas Diponegoro (Undip) Semarang. 
Bagaimana ia membagi waktu antara pe-
kerjaan dan kuliah serta bagaimana harus 
memerankan diri? Untuk menggali infor-
masi itu, Majalah Pendopo berkesempa-
tan melakukan wawancara selama sekitar 
satu jam.

 Untuk mengatur waktu agar tun-
tutan tugas dan kegiatan lainnya dapat 
dilaksanakan dengan baik, Kombes 
Djihartono menerapkan skala prioritas. 
Pada saat ada hal-hal tertentu dalam 
kedinasan yang tidak bisa ia tinggal-
kan, otomatis yang diutamakan. Sedan-
gkan kegiatan lain seperti kuliah atau 
les Bahasa Inggris di Lembaga Indo-
nesia Amerika (LIA) menjadi nomor 
dua. “Manakala tugas kedinasan tidak 
membutuhkan saya secara langsung 
maka saya delegasikan kepada staf saya. 
Dan saya bisa kuliah atau les,” ujarnya.

 Hal yang dirasakannya sulit 
adalah ketika harus menghadapi ujian 
kuliah. Pak Dji mengaku pernah terpak-
sa ikut ujian susulan lantaran ada tugas 
penting di luar kota, sementara pada saat 
yang sama ada ujian di kampusnya. Ia 
juga pernah mengikuti ujian tanpa per-
siapan. “Yang penting datang ke tempat 
ujian dan mengerjakan soal ujian,” ucap 
pria kelahiran Bojonegoro itu.

 Sebagai pejabat publik yang 
mengemban tugas tidak sedikit dan 
memiliki banyak kegiatan tentu harus 
pandai-pandai menempatkan dan mem-
erankan diri. Misalnya saja bagaimana 
harus bersikap tatkala berada di kampus, 
berkomunikasi dengan sesama maha-
siswa dan dosen, serta ketika berperan 
sebagai Kapolrestabes. “Tidak ada ma-
salah, kita harus bisa memosisikan diri 
dimana kita berada”, kilahnya. Pak Dji 
menambahkan, saat bersama dengan 
teman-teman kuliah, dirinya adalah te-
man mereka dan harus melepas “baju” 
jabatan. Ia pun bercanda-ria sebagaima-
na layaknya mahasiswa. Demikian pula 
saat bertemu dan berbicara dengan 

dosen, dirinya tidak pernah lupa bahwa 
ia dalah mahasiswa, bukan pejabat Polda. 
“Teman-teman serta dosen pun mengerti 
kapan saya sedang tugas dan kapan saya 
sebagai teman,” cetus lelaki berzodiak 
Aquarius itu. Menurutnya, tidak ada 
yang sulit untuk dijalani, asalkan tahu 
dan pandai memosisikan diri.  Saat dim-
inta membandingkan kesibukannya ke-
tika menjadi Kabag Humas Polda

Jawa Tengah dan sebagai Kapolrestabes, 
Kombes Pol Djihartono menyatakan, 
jelas lebih sibuk Kapolrestabes.  Karena, 
Kapolrestabes adalah penanggungjawab 
utama keamanan di wilayahnya sehingga 
harus stand by setiap saat. Sedangkan 
sebagai Kabag Humas Polda yang pent-
ing selalu memonitor perkembangan in-
formasi dari berbagai wilayah di Jawa 
Tengah. Ia berkisah, sehari menjelang 
pelantikannya (tanggal 16 September 
2013), ada kejadian peledakan bom di 
Semarang. Sebagai orang nomor satu 
di jajaran Polrestabes Semarang, ia wa-
jib memantau perkembangan peristiwa 
tersebut. Perbedaannya, lanjut Djihar-
tono, kalau sebagai Kabag Humas Pol-
da, harus memantau perkembangannya 
dalam konteks perkembangan informasi. 
Sedangkan sebagai Kapolrestabes harus 
memantau perkembangannya termasuk 
masalah penanganannya sampai tuntas. 
“Jadi lebih ke aspek aksi, bukan sekedar 
informasi”, tuturnya.

Sebelum mengakhiri perbincangan, 
Kombespol Djihartono berpesan kepada 
masyarakat, khususnya yang tinggal di 
Kota Semarang untuk selalu waspada 
dan hati-hati, terutama bagi kaum hawa, 
karena saat ini mulai marak peristiwa 
penjambretan terhadap wanita di malam 
hari terutama di atas jam sebelas malam. 
*(Heru Setiawan / Ardhi W)
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banyak berdiskusi dan akhirnya berani bercita-cita untuk meng-
gapai impian yaitu  “menggapai kebebasan fi nansial sebelum 
usia 30” dengan nilai nominal aset yang tidak tanggung-tang-
gung, satu juta dolar, sebuah nilai yang sangat jauh dari jang-
kauan mahasiswa miskin yang untuk makan saja susah itu. 

Demi mencapai mimpi, sambil tetap memprioritaskan kuliah, 
Merry mencoba berbagai macam pekerjaan. Pada liburan tahun 
1999 ia menjadi pembagi brosur biro jodoh dengan area kerja di 
stasiun MRT, lampu merah, dan trotoar. Ia “menghadang” para pe-
jalan kaki dengan upah 25 dolar dari pagi hingga sore. Kemudian 
saat liburan tahun 2000, beralih menjadi pembagi brosur laundry 
dengan upah lebih besar, 50 dolar. Lalu pindah kerja lagi di toko 
bunga di pusat kota yang memberi pengalaman bisa masuk ke 
kantor-kantor besar di jantung Kota Singapura. Semua yang di-
lakoninya itu dihayati sebagai pemicu semangat meraih impian. 

 Saat akhir pekan, saat toko bunga tutup, pekerjaan sebagai 
pelayan di hotel berbintang dijalaninya juga. Dari upah yang di-
peroleh bisa memberi asupan gizi yang sedikit meningkat, tapi satu 
hal penting yang harus tetap dijalankan yaitu hidup hemat dan me-
nabung. Dia berkeyakinan pengalaman yang dia dapatkan dalam 
mejalankan pekerjaan ini akan bermanfaat buat masa depannya.

 Ketika uang sudah terkumpul, dia dan Alva mulai ber-
bisnis. Bisnis pertama, multi level marketing (MLM) dengan 
investasi 200 dolar. Usahanya itu lenyap ditipu. Namun Merry  
menganggapnya sebagai pembelajaran. Kemudian, beralih ke 
usaha jasa cetak skripsi dan membuat kaos mahasiswa NTU. 
Bisnis ini pun gagal. Sebuah usaha MLM produk kesehatan 
yang sedang populer di Indonesia sudah sepakat akan menun-
juk dirinya sebagai distributor di Singapura. Pasar pun digarap, 
jaringan dibentuk dan 750 dolar sudah dikeluarkan. Tapi akh-
irnya batal karena distributor di Singapura tidak jadi dibuka. 
Selanjutnya Merry mencoba berbisnis valuta asing (valas). Se-
lama empat minggu menjalani bisnis valas, kerugian menca-
pai 10.000 dolar atau sekitar 70 juta rupiah. Usaha ini kandas.

Sering muncul di salah satu radio swasta di Kota Sema-
rang dengan kalimat-kalimat inspiratifnya, menjadikan 
nama perempuan yang satu ini tidak asing lagi bagi ma-
syarakat Jawa Tengah, khususnya yang tinggal di Kota 

Semarang. “Jangan meremehkan hal-hal kecil. Hal-hal besar 
hanya bisa tercapai dengan mencapai hal-hal kecil itu terlebih 
dahulu. Saya Merry Riana, Indonesia....pasti bisa”. Demikian 
salah satu untaian kata motivasi Merry Riana yang memba-
hana lewat pancaran gelombang radio swasta di Semarang.

 Berawal dari keluarga yang cukup mapan, perempuan ini - 
Merry Riana - memiliki angan-angan yang sama seperti gadis seu-
sianya, yaitu setelah lulus SMA, melanjutkan kuliah.  Universitas 
Trisakti menjadi pilihannya.  Namun krisis ekonomi yang melan-
da Indonesia tahun 1998 membuat keadaan ekonomi keluargan-
ya berantakan, harapannya untuk melanjutkan kuliah di kampus 
impiannya kandas. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta membuat 
keluarganya ketakutan karena penjarahan, pemerkosaan, bahkan 
sampai pembunuhan dilakukan terhadap keturunan Tionghoa. 
Banyak keturunan Tionghoa yang mengungsi ke luar negeri.

 Secercah harapan muncul dari pemerintah Singapura 
yang  memberikannya bantuan untuk kuliah di Nanyang Tech-
nological University (NTU). Sebuah universitas bergengsi 
di negeri Singa. Perjuangan hidup baru di negeri orang pun 
dimulai. Ternyata bantuan yang diterimanya sangat kurang 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya sepuluh dolar 
Singapura untuk seminggu! Sehemat-hematnya belanja, tetap 
tidak cukup dengan uang senilai sepuluh piring nasi goreng 
untuk uang sakunya. Untuk menghilangkan haus, air keran 
menjadi pilihannya. Air dalam kemasan terlalu mewah buatnya. 

 Berbagai cara dan usaha untuk mempertahankan hidup 
pun dilakukan perempuan kelahiran Jakarta, 29 Mei 1980. Per-
temuannya dengan Alva telah mengubah hidupnya. Alva teman 
kuliahnya - gemar membaca buku-buku motivasi bisnis se perti 
Robert Kiyosaki dan Anthony Robbins. Dari situlah  mereka 

Meraih Mimpi Sejuta DollarDollar
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 Saat universitas mengharuskan magang pada perusahaan 
ternama sebagai syarat kelulusan, Merry menjalaninya. Dari pros-
es magang tersebut, berbagai pemikiran berputar di kepalanya, 
apakah akan melanjutkan bekerja kantoran selepas lulus kuliah 
atau tetap mengejar mimpinya. Teman-temannya banyak yang 
menetapkan tujuan akan bekerja di kantor setelah lulus kuliah. 
Namun sepertinya Merry menginginkan mimpinya terwujud dan 
baginya sulit dibayangkan kalau mimpinya akan terwujud jika 
dia bekerja merintis karir menjadi karyawan di perusahaan orang.

 Agustus 2002, Merry Riana wisuda, sekaligus bertu-
nangan dengan Alva, pria yang dicintainya. Bersama Alva, 
Merry memantapkan pilihan untuk berwirausaha. Namun, 
orang tua Merry menentang. Mereka meminta Merry bekerja 
sebagai pegawai kantoran saja. Merry bergeming, akhirnya 
disepakati waktu tiga bulan untuk mencoba berwirausaha.

 Tidak punya modal dan jaringan, Merry dan Alva me-
mikirkan jenis usaha yang mungkin dilakukan. Pilihan yang 
diambil adalah menjadi sales asuransi, termasuk kartu kredit 
dan deposito. Perjuangan dimulai dengan mencari prospek 
lalu menggiringnya hingga deal. Itu pekerjaan yang membu-
tuhkan mental baja dan kesabaran yang luar biasa karena pe-
nolakan-penolakan yang seringkali dialami. Selama dua ming-
gu menjalani bisnis ini, hanya berhasil menjual satu produk 
keuangan setelah ratusan orang ditelepon. Melihat kondisi itu, 
analisis dan strategi pun diubah, antara lain dengan melaku-
kan penawaran asuransi di trotoar, halte bus, dan stasiun kereta 
api dengan target 20 presentasi per hari. Strategi ini dipatuhi 
sebagai bentuk disiplin tanpa toleransi meski presentasi ha-
rus dilakukan tengah malam. Hasilnya mulai tampak. Surat 
demi surat perjanjian ditandatangani, jumlah klien bertambah. 

Desember 2002 penjualan meningkat tajam, tapi masih 
jauh dari target yang ditetapkan yaitu 100 ribu dolar. Jika 
seorang sales bisa mencapai target tersebut dalam dua ta-
hun berturut-turut, maka ia bisa diangkat menjadi manajer 
dan bisa merekrut anak buah. Di tahun pertama target itu 
terlampaui dan sebagai sales muda hal ini mengejutkan. 

 Pada tahun 2003 tantangan terasa semakin mudah, 
bukan karena medan yang berubah tapi semata karena sema-
kin tangguhnya seorang Merry Riana. Berkat perjuangan 
ke rasnya itu, hutang biaya kuliah sebesar 40 ribu 
dolar berhasil dilunasi. Di akhir 2003, Merry 
sukses meraih jabatan manajer dengan 

perolehan investasi yang fantastis: 900 ribu dolar ! Seiring de 
ngan itu, passive income akan bertambah dengan sendirinya 
hingga mencapai lebih dari satu juta dolar pada tahun 2004 
dan akan semakin bertambah meski tidak bekerja sekalipun. 

 Kisah sukses selanjutnya, pada tahun 2004 Merry 
diangkat sebagai President Star Club, sebuah simbol pen-
capaian hasil berskala internasional untuk produk fi nansial. 
Kemudian dia membuka kantor keuangan sendiri bernama 
Merry Riana Organization. Usahanya itu berkembang pesat se-
hingga dalam usia 26 tahun, Merry berhasil meraih aset satu 
juta dolar, hanya berselang empat tahun semenjak lulus ku-
liah. Kesuksesannya itu menginspirasi banyak orang. Dia 
pun diminta mengisi seminar di berbagai negara Asia. Merry 
Riana juga mendapat predikat The Most Georgeus Female 
in Asia serta menerima banyak penghargaan internasional.

*Kotot Gutomo/Ards
(Disarikan dari Buku MIMPI SEJUTA DOLAR karangan Alberthiene 
Endah)
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Bertempat di  Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur 
Jawa Tengah, dilakukan penyerahan Laporan Ha-
sil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuan-

gan Negara/Daerah Periode 1 Januari-30 Juni 2013 dari Ke-
pala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Agus Sukaton, 
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20/09).
 Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Tengah di-
dampingi oleh beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah, yaitu Plt. Setda, Asisten IV, Kepala 
Inspektorat, Sekretaris Inspektorat, Irban Wilayah III, Ke-
pala Biro Keuangan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pel-
aporan Biro Keuangan. Sedangkan Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh seluruh pe-
jabat struktural di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
 Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabili-
tas Keuangan Negara/Daerah  tersebut memuat empat per-
spektif pengawasan akuntabilitas di Provinsi Jawa Tengah 
yang meliputi Pelaporan Keuangan, Kebendaharaan Umum 
Negara dan Pengelolaan Aset, Iklim Kepemerintahan yang 
Baik dan Bersih, serta Pengelolaan Program Lintas Sektoral.
 Dalam kesempatan tersebut Agus Sukaton menegas-
kan kembali peran BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) yang memiliki dua tugas, yaitu sebagai 
consulting dan assurance. Tugas jasa konsultansi, terutama ter-
kait dengan pembinaan/asistensi pengelolaan keuangan pemer-
intah pusat dan daerah, sedangkan assurance terkait dengan 
tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai permintaan baik Kemen-
terian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, misalnya moni-
toring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tugas-tugas lainnya.
 Dalam kesempatan itu, juga disampaikan bahwa untuk 
laporan keuangan tahun 2012 sudah sebelas pemerintah daerah 
yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
BPK yang berarti meningkat tiga pemda dari tahun sebelumnya.
 Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, me-
nyampaikan terima kasih dan sangat mengharapkan peningka-
tan kerja sama dengan BPKP di tahun-tahun mendatang. Ganjar 
juga mengatakan bahwa kerja sama tersebut seperti juga kerja 
sama dengan pihak universitas diharapkan dapat meningkat-
kan resources Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menye-
lesaikan permasalahan-permasalahan di pemerintah daerah.
 Terkait dengan pemberantasan korupsi, Ganjar juga 
mengharapkan aspek pencegahan juga menjadi perhatian tidak 
semata-mata aspek penindakan korupsi. Jangan sampai apara-
tur negara takut dalam melaksanakan tugasnya, jelas Ganjar.

BPKP Serahkan Laporan hasil pengawasan kepada 

Gubernur Jawa Tengah
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Bertempat di ruang Ara Hiwang Sekretariat Daerah 
Kabupaten Purworejo (24/09), sekitar 200 orang me-
wakili Ormas dan Kelompok Masyarakat Calon Pe-

nerima Bansos/Hibah mengikuti Sosialisasi Program Anti 
Korupsi (SOSPAK) yang diselenggarakan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah  bekerja sama dengan Pemkab Purworejo.

 Acara yang juga dihadiri oleh para Kepala SKPD, 
Camat dan Kepala Desa di lingkungan Pemkab Pur-
worejo itu diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan 
BPKP Jateng Agus Sukaton W, sebelum dibuka secara res-
mi oleh Bupati Purworejo,  Drs. H. Mahsun Zain,M.Ag.

 Dalam diskusi yang dipandu oleh Iwan Prasetya Adhi, 
Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Jateng, nara-
sumber H.Mustakim,SE.,Akt, menyampaikan pentingnya 
Ormas dan Kelompok Masyarakat  Calon penerima Bansos/
Hibah  untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi 

di Indonesia. "Bentuknya, bisa dengan tertib pertanggung-
jawaban penggunaan dana bansos, menghindari adanya prak-
tek percaloan dan pungutan atas bansos yang diterima, serta 
menggunakan dana bansos sesuai peruntukannya, ujar beliau.

 Pada sesi tanya jawab, peserta sosialisasi antusias 
menanyakan terkait sikap dan langkah yang harus diambil 
jika menemui praktek dilapangan maupun pada birokrasi yang 
mengarah pada perilaku korupsi.  Mereka juga menanyakan 
peran BPKP dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Nara-
sumber bersama dengan Kabid Investigasi, Samono dengan 
jelas dan gamblang menjawab setiap pertanyaan dari peserta.

 Diharapkan, acara yang berlangsung seten-
gah hari ini dapat menjadi titik awal  dan energi baru 
untuk mengelola dana bansos/hibah secara transpar-
an dan akuntabel di Wilayah Kabupaten Purworejo.

BPKP AJAK LSM DAN ORMAS 

PERANGI KORUPSI
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Dalam upaya meraih opini WTP, Bupati Banjarneg-
ara dan segenap  jajarannya serta seluruh SKPD 
harus membangun strategi dan berkomitmen men-

ciptakan good and clean governance, demikian ajakan  Khae-
run, Ak., M. Hum. dalam acara “Seminar/Lokakarya Peny-
elesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara” sebelum penyampaian paparan materi.

 Dalam kesempatan itu Khaerun, Ak., M. Hum. dari 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan 
materi peran dan kedudukan pengawasan internal, gam-
baran kondisi akuntabilitas pengelolaan keuangan dae-
rah, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemer-
intah daerah dan optimasi tindak lanjut hasil pengawasan.

 Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Sekretariat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sabtu tanggal 28 September 
2013 yang dihadiri oleh Bupati beserta jajarannya, para Kepala 
SKPD, Camat, dan Lurah se Kabupaten Banjarnegara. Hadir se-
bagai narasumber di samping dari Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 
dari Perwakilan BPK Jawa Tengah, Supriyono Hadi, S.H., M.Si.

 Permasalahan pengelolaan keuangan daerah utamanya 
disebabkan karena kelemahan akuntabilitas keuangan, kelema-
han akuntabilitas pengelolaan aset tetap, dan kelemahan pada 
proses pengadaan barang dan jasa, demikian kata Khaerun.

 Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, S.H., 
M. Hum. dalam sambutan sebelumnya mengajak seluruh 
aparat pemerintah kabupaten, menyatukan langkah dan per-
sepsi dan melakukan segala upaya demi meraih opini WTP.

 Pernyataan WTP bukan sekedar prestise yang harus 
di kejar, namun dengan menyandang opini WTP berarti tidak 
terdapat lagi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat 
ditindaklanjuti baik yang sifatnya administratif ataupun yang 
berkembang menjadi permasalahan hukum, jelas Bupati.

 Oleh karenanya seluruh  aparat pemerintah ka-
bupaten harus melakukan kegiatan sesuai dengan me-
kanisme dan tata peraturan perundang-undangan yang ber-
laku dan juga bersinergi dengan APIP khususnya BPKP 
untuk deteksi dini, sekaligus memberikan jaminan dan solu-
si atas permasalahan yang terjadi demikan ajakan Bupati.

 Senada dengan BPKP,  Supriyono Hadi narasumber dari 
BPK mengatakan untuk mewujudkan pemerintahan good and 
clean governance, diperlukan transaparansi dan akuntabilitas 
serta komitmen Bupati dan seluruh aparat pemerintah kabupat-
en untuk melakukan action plan demi tercapainya opini WTP.

 Sedangkan guru besar fakultas hukum UNDIP Sema-
rang mengajak aparat pemerintah Kabupaten Banjarnegara  khu-
susnya, untuk selalu menaati peraturan dan perundang-undan-
gan yang berlaku dalam upaya terhindar dari masalah hukum. 

Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut 
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anan Umum, Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pen-
gadaan Barang /Jasa, serta hasil Korsupgah Tahun 2013 yang 
meliputi Bidang Pendapatan dan Bidang Pertambangan dan En-
ergi. Dalam kesempatan tersebut Zulkarnaen menjelaskan hasil 
survey KPK tahun 2012 tentang Indeks Integritas Daerah Tahun 
2012, dimana Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-16 
dari 33 provinsi se-Indonesia dengan rata-rata 5,7 dari skala 10.

 Sambutan lainnya dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pen-
gawasan Instansi Pemerintah Bidang Akuntan Negara Gatot Dar-
masto menekankan perlunya upaya pencegahan korupsi dengan 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
SPIP terutama pada aspek pengendalian yang bersifat soft control.

 Setelah acara pembukaan dibuka sesi pemaparan ha-
sil Korsupgah tahun 2013 dan upaya tindak lanjut hasil Kor-
supgah tahun 2013. Pada sesi ini tampil lima pembicara yaitu 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Inspektur 
Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Kota Semarang, Kepala Kan-
tor Pertanahan Kota Semarang dan Kepala Kantor Imigrasi 
Kota Semarang dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 
Setelah acara penutupan diadakan acara Press Conference.

Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menekankan 
perlunya upaya pencegahan korupsi dengan penera-

pan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 
terutama pada aspek pengendalian yang bersifat soft control.

 Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks 
Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
menyelenggarakan acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Provinsi Jawa Tengah, 
Rabu (23/10/2013) lalu.  Acara tersebut dibuka oleh Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam sambutannya Ganjar me-
nyambut baik catatan KPK untuk meminimalkan penyimpangan 
dalam pemerintahannya. Acara yang juga dihadiri oleh Wakil 
Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnaen dan Deputi Kepala 
BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Akuntan 
Negara Gatot Darmasto ini diikuti oleh lebih kurang 210 tamu 
undangan, diantaranya Walikota Semarang, Hendrar Prihadi.

 Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK R.I. Bidang 
Penindakan, Zulkarnaen secara garis besar memaparkan  Strate-
gi dan Road Map Pencegahan Korupsi dalam Renstra KPK dan 
Hasil Pengamatan Korsupgah 2012 yang meliputi Bidang Pelay-
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 Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Prov. 
Jawa Tengah, Agus Sukaton memberikan selamat kepada 
PT. BPD Jateng atas diraihnya Peringkat ke 2 GCG Award. 
Selain itu, Agus Sukaton juga berterima kasih atas keper-
cayaan yang diberikan kepada BPKP untuk memberikan 
pendampingan dalam reviu penerapan GCG di Bank Jateng.
 Disampaikan juga bahwa reviu penerapan GCG 
mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Bank In-
donesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 peri-
hal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yang meng-
gantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP 
tanggal 30 Mei 2007. Masih menurut Agus, kunci keberhasi-
lan dalam self assessment adalah kejujuran dan keberanian.
 Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan ha-
sil reviu yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntan 
Negara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Raden Su-
hartono yang didampingi oleh Imron Rusidi dan Ni Ketut 
Sri Arini. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan peserta.

Ekspose Reviu Penerapan GCG 
DI PT. BANK BPD JATENG
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Direktur Utama PT. BPD Jateng, Hariyono mengucapkan 
terima .kasih atas pendampingan yang dilakukan BPKP

Bertempat di Aula Bank Jateng, Kamis (4/7) telah dilak-
sanakan Expose Hasil Reviu Penerapan GCG PT. BPD Jateng 
Tahun 2012, acara ini dihadiri oleh Direktur Utama PT. BPD 
Jateng, Hariyono beserta seluruh Direksi dan jajarannya.
 Sedangkan dari BPKP berkenan hadir Kepala Per-
wakilan, Agus Sukaton di dampingi Kepala Bidang Akun-
tan Negara, Raden Suhartono beserta tim pendampingan.
 Dalam sambutannya, Hariyono mengucapkan teri-
ma kasih atas pendampingan yang dilakukan BPKP. Karena 
output pendampingan berupa draft parameter untuk self as-
sessment GCG akan digunakan oleh Bank Jateng untuk 
melakukan pengukuran GCG di semester I Tahun 2013.
 Dimana skor GCG akan mempengaruhi tingkat 
kesehatan bank. Hariyono juga berharap kerja sama ini 
akan terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang.
 Di kesempatan yang lain, Direktur Kepatuhan, 
Arso Budidono juga menyatakan bahwa kerjasama den-
gan BPKP seyogyanya tidak berhenti sampai disini saja me-
lainkan sampai dengan sosialisasi ke seluruh jaringan Bank 
Jateng. Karena GCG di Bank sekarang sangat strategis karena 
menyangkut dengan tingkat pengukuran kesehatan bank, di-
mana di Bank Jateng mencapai 40% atau minimal komposit 2.
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Seluruh Pimpinan dan Staf Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Tengah

mengucapkan,

Selamat & SuksesSelamat & Sukses
atas pelantikan, 

Drs. Sotarduga Hutabarat, MSi
Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah
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