
 

  

BULETIN BPKP JAWA TIMUR SEPTEMBER 2011 

Jatim Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan 

Tiga PTPN MoU dengan BPKP 

Pentingnya Media Massa 

Perkuat Pengelolaan Keuangan  
Melalui Kerjasama Dengan BPKP  



 

  

Dari Redaksi 
 

Kepindahan  Redaktur  Pelaksana  lama,  Subroto,  Ak.,M.M.  banyak 
berpengaruh terhadap waktu penerbitan TasK2Pro edisi kali ini. Meski staf 
Redaksi  sudah  berjibaku,  Redaktur  tetap  butuh  waktu  untuk 
mpenyesuaian.  Alhamdulillah  akhirnya  kelar  juga  bulletin  Edisi 
Agustus/2011.  Peristiwa menarik  yang  patut  dimasukkan  dalam  gambar 
halaman  muka  adalah  serah  terima  jabatan  Kepala  Perwakilan  BPKP 
Provinsi  Jawa  Timur.  Dari  Sidik Wiyoto,  S.H., M.H.  kepada  Drs.  Hotman 
Napitupulu, M.B.A.  yang disaksikan Gubernur  Jawa  Timur  Soekarwo dan 
Kepala BPKP Prof. Mardiasmo.  

Kegiatan  yang  berhasil  diliput  Redaksi  meliputi  sebagian  besar 
kegiatan  Kaper  Lama.  Beberapa  peristiwa  dari  kegiatan  Kaper  baru  juga 
berhasil kami himpun dan tampilkan. Semakin meningkatnya kepercayaan 
stakeholder  terhadap  BPKP,  memacu  BPKP  untuk  berbenah  dan 
menyiapkan SDM untuk memenuhi berbagai macam permintaan. Berbagai 
kegiatan  bertemakan  transfer  of  knowledge  meliputi  MoU  tiga  PTPN, 
Kunjungan  Kaper  ke  beberapa  bupati,  dan  Reformasi  Birokrasi  melalui 
EXIS.  Pentingnya  media  masa  menjadi  perhatian  Kaper  baru  yaitu 
dikunjunginya koran Jawa Pos. Kegiatan lain yang berhasil diliput Auditor’s 
Cycling Club, Malam pisah sambut. Kegiatan Ramadhan di kantorpun  tak 
luput dari liputan Redaktur. 

Tak bosan‐bosan Redaksi mengajak para pemerhati atau pembaca 
lainnya  untuk  melayangkan  surat  baik  dalam  bentuk  kritikan  atau 
sumbangan  tulisan demi memperkaya warna dan khazanah Bulletin kita 
tercinta.  
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Strategi ke luar, melakukan komunikasi 
dengan stakeholder di wilayah Provinsi Jawa 
Timur. Kunjungan kepada pemegang kebijakan 
baik di tingkat pemerintah provinsi, Instansi vertikal 
seperti Perwakilan BPK dan Kanwil DJKN, dan 
pemerintah kabupaten. Tak kalah penting juga 
kami melakukan komunikasi kepada media masa 
seperti Jawa Pos untuk melakukan persamaan 
persepsi dalam menjalankan tugas. 

Semoga dengan terbitnya Bulletin 
TasK2Pro edisi 10 ini mendukung keberhasilan 
tugas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di 
wilayah Provinsi Jawa Timur.  

T our of Duty merupakan hal yang diperlukan 
dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Demikian halnya pergantian Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan 
kebutuhan organisasi. Dalam organisasi yang 
sehat memang harus ada ”Mutasi”.  Mutasi 
dimaksudkan disamping untuk kepentingan 
organisasi untuk sarana meningkatkan 
produktivitas kerja juga manfaat untuk kepentingan 
pegawai sendiri yaitu menghilangkan kejenuhan 
karena terlalu lama di satu tempat, mengeliminir 
chauvinism, dan memperluas pengalaman dan 
kemampuan. 

Gubernur Jawa Timur mengharapkan 
BPKP sebagai lembaga pengawasan pusat 
berperan sebagai pembina dalam rangka 
penguatan tatakelola pemerintahan daerah secara 
profesional dan dapat bersinergi dengan aparat 
pengawasan lainnya yang ada di Provinsi Jatim, 
sehingga mewujudkan iklim yang mencegah KKN 
dan meningkatkan kepercayaan publik kepada 
pemerintah. 

Sementara itu Kepala BPKP Prof. 
Mardiasmo,Ak., M.B.A.,Ph.D. menyatakan bahwa 
setelah pelantikan diharapkan para pejabat segera 
berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan 
tugas negara yang telah dibebankan. Pelantikan 
merupakan perubahan struktur organisasi yang 
selalu dilakukan untuk mendapatkan pimpinan 
yang  dapat menjawab tantangan  dengan 
menciptakan inovasi dan kreatifitas. 

Kami optimis akan berhasil melaksanakan 
tugas yang diharapkan oleh Gubernur maupun 
Kepala BPKP. Strategi ke dalam, pertama, kami 
lakukan melalui pola manajemen dengan 
melakukan kolaborasi penugasan lintas bidang 
dan optimalisasi pegawai yang ada. Keyakinan 
kami cukup beralasan mengingat kompetensi 
pegawai yang memiliki daya tahan (edurance) dan 
kesigapan berdasarkan sikap profesionalisme. 
Strategi kedua, adalah menciptakan suasana 
sinergy in harmony. Kepada semua pejabat di 
lingkungan BPKP Jatim diharapkan saling 
bersinergi. Sinergi antar Bidang, antar bidang dan 
bagian serta sinergi antara atasan dan bawahan 
dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan 
organisasi. Selain itu, dalam bekerja bekerja perlu 
dikembangkan suasana harmoni, suasana 
kebersamaan. 
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D emikian hal pokok yang disampaikan Direktur 
Utama PTPN X (Persero), Subiyono, mewakili tiga 
PTPN yang ber-MoU dengan BPKP Jatim. Acara 

Penanda-tanganan MoU Tata Kelola Korporasi antara 
PTPN X (Persero), PTPN XI (Persero) dan PTPN XI 
(Persero) dengan BPKP Jatim dilangsungkan di Aula BPKP 
Jatim, Selasa (2/8), diakhiri dengan buka puasa bersama. 

Kaper BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupul 
menyampaikan dalam sambutannya, “Jangan ragu-ragu 
berkoordinasi dengan BPKP karena BPKP telah mereposisi 
menjadi auditor intern pemerintah yang menitikberatkan 
pencegahan melalui pre-emptive dan preventive control 
dibandingkan represive control”. Lanjut beliau, “Sudah 
banyak BUMN yang sudah bekerja sama dengan BPKP 
Jatim yaitu PT Semen Gresik, PT Petrokimia Gresik, PT 
PAL, PT DPS, PT Garam, PT Pelindo 3, PT PJB dan ain-
lain BUMN/D. Jasa produk yang sudah dihasilkan BPKP 
Jatim di antaranya Bimtek GCG (Code of Conduct, Code of 
CG, Corporate Intent, Internal Audit Charter, Committee 
Audit Charter, dsb), Bimtek Manajemen Risiko dan masih 
banyak produk BPKP Jatim untuk BUMN/D. Apabila ada 
kegamangan dalam proses pengadaan barang dan jasa 
dapat meminta bantuan reviu dari BPKP Jatim.” 

TIGA PTPN TANDATANGANI MoU DENGAN BPKP 

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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MoU ini sangat strategis, 
karena niat baik saja tidak 

cukup, kadang karena 
ketidaktahuan, banyak gray 
area, disinilah perlunya 
kerjasama dengan BPKP 
Jatim                                                                                                                                      
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Tiga PTPN yang melakukan MoU kali ini adalah 
PTPN X (Persero) yang bergerak di bidang usaha gula 
dan tembakau, PTPN XI (Persero) yang bergerak di 
bidang usaha gula, coklat dan kopi, serta PTPN XII 
(Persero) yang bergerak di bidang aneka tanaman. 
Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing 
Direktur Utama PTPN X (Persero), Subiyono, Direktur 
Utama PTPN XI (Persero), Irwan Basri, Direktur Utama 
PTPN XII (Persero), Nur Hidayat. 

Subiyono yang pernah menjabat Kepala Dinas 
Perkebenunan Provinsi Jawa Timur ini merasakan 
lebih banyak peraturan yang membelenggu BUMN dan 
sulit dipahami. Melalui MoU ini beliau berharap dapat 
mengurai kesulitan yang selama ini dihadapi PTPN 
dalam menjalankan usahanya. 

Mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan 
Negara, Soedjono menyampaikan pesan Deputi 
tentang tiga hal. Pertama, PTPN agar meningkatkan 
manajemennya karena sudah menjadi primadona 
nasional. Kedua, PTPN agar berhati-hati dengan alih 
fungsi lahan karena akan mempengaruhi jumlah 
pasokan bahan di masa yang akan datang. Ketiga, 
BUMN agar memperhatikan Perpres 32 Tahun 2011 
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Ekonomi Indonesia 2011-2015 yang menjadikan Pulau 
Jawa sebagai zona produksi makanan dan minuman.  

Acara penandatanganan MoU juga dihadiri oleh 
seluruh jajaran direksi masing-masing PTPN, pejabat 
struktural dan pejabat fungsional di lingkungan BPKP 
Jatim. Acara diakhiri dengan berbuka puasa bersama 
di tempat acara. 

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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“K ita buat SOP pengelolaan keuangan 
daerah terutama berkaitan dengan 

accounting treatment antara BPK, BPKP, dan 
Pemda se-Provinsi Jawa Timur”, demikian 
kesepakatan pertemuan antara Kepala 
Perwakilan BPK RI Wilayah Jawa Timur, Heru 
Kreshna Reza dan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu di 
kantor BPK Jatim pada Rabu, (6/7). 

Dalam pertemuan itu Kepala Perwakilan BPK RI 
Jatim juga didampingi para Kepala Sub Auditoratnya 
lengkap. Sementara Kaper BPKP Jatim didampingi 
seluruh Kepala Bidang dan Bagian lengkap. Kaper 
BPKP Jatim mengharapkan agar seluruh catatan-
catatan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda di 
Provinsi Jatim tahun 2010 dibedah dan dicarikan 
solusinya. Melalui kerja sama ini diharapkan antara 
BPK RI, BPKP, dan Pemda satu persepsi dalam 
pengelolaan keuangan daerah terutama dalam  

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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KUNJUNGAN KAPER BPKP JATIM Ke BPK JAWA TIMUR 

penyajian laporan keuangan yang berujung pada 
perbaikan opini dari BPK. Kalan BPK Jatim dan Kaper 
BPKP Jatim mempunyai harapan kesamaan persepsi ini 
dituangkan dalam SOP pengelolaan keuangan daerah 
khususnya accounting treatment. Direncanakan dalam 
waktu dekat SOP ini dibahas antara BPKP Jatim dan 
BPK RI Jatim. Setelah terwujud SOP Final direncanakan 
dipaparkan kepada seluruh Pemda di Provinsi Jawa 
Timur untuk diimplementasikan, dengan cara seperti ini 
apa yang dibuat oleh Pemda, di-bimtek BPKP, dan 
pemberian opini BPK RI dalam persepsi yang sama. 
Kaper BPKP Jatim dan Kalan BPK RI Jatim sepakat 
bahwa SOP ini merupakan solusi dalam rangka 
pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain 
membicarakan SOP tersebut, Kalan BPK Jatim dan 
Kaper BPKP Jatim mengharapkan sinergi dan satu kata 
antara BPK RI dan BPKP termasuk dalam penanganan 
perhitungan kerugian Negara. Pertemuan yang hangat 
diakhiri dengan kesepakatan tindak lanjut yaitu 
pertemuan pembahasan lebih detail SOP pegelolaan 
keuangan daerah yang direncanakan pada minggu 
depan. (Humas Jatim) 



 

  

B ertempat di Ruang Sidang Rektorat, pada 
Kamis (1/4/2011) dilakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara 

IAIN Sunan Ampel (SA) dengan BPKP (Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Rektor, Prof. 
Dr. H. Nur Syam, M.Si. dan Sidik Wiyoto sebagai wakil 
dari BPKP Jatim. 

Penandatanganan ini berkaitan dengan posisi IAIN 
SA yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PK-BLU) semenjak Desember 
2009 lalu. Sebagai perguruan tinggi ke-12 di Indonesia 
yang telah menerapkan system PK- BLU, tentu ada 
beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan 
oleh IAIN SA terkait dengan pengelolaan keuangan. 

Pengelolaan tersebut terkait dengan pelaporan dan 
audit keuangan yang berjalan di IAIN SA ketika 
menggunakan mekanisme PK-BLU. Berangkat dengan 
penandatanganan MoU ini, BPKP akan akan melakukan 
pendampingan pada pelaksana keuangan IAIN SA 
terkait dengan sistim pelaporan dan audit keuangan. 
Menurut Prof. Nur Syam, penandatanganan ini sangat 
penting dalam rangka memastikan terlaksananya 
pengelolaan dan audit keuangan yang benar di IAIN SA.   

Dengan adanya pengelolaan dan audit keuangan yang 
benar dan berdasarkan aturan yang berlaku, IAIN SA dapat 
lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
yang ditawarkan kepada masyarakat. “Dengan sistim 
pelaporan dan audit keuangan yang baik dan benar, maka 
kualitas pendidikan kita akan lebih baik di masa datang”, 
ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Sidik Wiyoto yang 
mewakili BPKP Jatim menyampaikan harapan pada IAIN 
SA agar dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain 
terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan 
keuangan yang baik dan benar. Tidak hanya menjadi 
contoh, IAIN SA diharapkan juga mampu menerapkan 
prinsip kemandirian pengelolaan keuangan sesuai dengan 
prinsip BLU berdasarkan aturan yang berlaku. 

Dengan adanya kemandirian tersebut, diharapkan IAIN 
SA akan mampu menawarkan pelayanan yang lebih baik 
kepada masyarakat secara luas. Dengan adanya 
pelayanan pendidikan yang berkualitas, maka sumbangan 
IAIN SA kepada negara akan semakin besar dan berarti.  

“Kami berharap kampus ini dapat menjadi contoh yang 
baik bagi perguruan tinggi lain tentang bagaimana 
mengelola keuangan yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku”, ujar Sidik Wiyoto kepada Humas IAIN SA.(c) 

Perkuat Pengelolaan Keuangan Melalui Kerjasama Dengan BPKP  

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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REFORMASI BIROKRASI 
MELALUI “EXIS” 

K ata reformasi birokrasi merupakan kata yang 
ser ing d idengar  apalagi  sete lah 
diberlakukannya renumerasi kinerja. 

Reformasi ini sangat diperlukan guna meningkatkan 
pelayanan kepada stakeholder. Untuk mendukung hal 
tersebut kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan 
untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan. 

BPKP Jatim sebagai salah satu unit perwakilan 
terbesar di lingkungan BPKP, berupaya meningkatkan 
profesionalisme dan efisiensi dalam memberikan 
pelayanan baik untuk intern maupun ekstern. Salah 
satu langkah yang dilakukan yaitu dengan 
mengembangkan sistem terintegrasi dalam pelayanan 
khusus bidang ketatausahaan yang bernama EXIS. 
Sistem tersebut dikembangkan oleh sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh BPKP Jatim. Sebenarnya 
sistem ini untuk beberapa unit telah mengembangkan 
dan digunakan namun setiap modul yang diperlukan 
dibuat secara terpisah dan tidak terintegrasi. Sistem 
integrasi ini yang menjadikan hal yang sangat berbeda 
dengan sistem–sistem yang telah dikembangkan. 
Prinsip integrasi ini dapat memberikan keuntungan 
dalam penyajian data yang lebih valid. 

Tujuan akhir dari sistem ini adalah peningkatan 
kinerja dengan penyadiaan data yang valid untuk 
mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan 
kinerja. Dengan besarnya cakupan sistem yang akan 
diintegrasikan, sehingga EXIS ini direncanakan akan 
dikembangkan secara bertahap. Dalam EXIS modul 
pamungkas yang akan dikembangkan merupakan 
portal eksekutif yang dapat memberikan ringkasan 
informasi hasil pengolahan data-data dari modul-
modul lainnya. EXIS akan memiliki 8 modul 
pendukung antara lain : Aplikasi Penugasan, Aplikasi 
SPPD, Aplikasi Keuangan, Aplikasi Persuratan, 
Aplikasi Kepegawaian, Aplikasi Keprolapan, Aplikasi 
Arsip dan Aplikasi Sarpras. 

Pada tahap pertama, pengembangan EXIS 
difokuskan terhadap 4 modul aplikasi meliputi  Aplikasi 
Penugasan, Aplikasi SPPD, Aplikasi Keuangan, 
Aplikasi Persuratan. Untuk modul aplikasi lainnya 
akan dikembangkan pada tahap selanjutnya. 
Pengembangan tahap pertama, pada saat ini dalam 
tahap uji coba implementasi. Penerapan EXIS ini 
dalam uji coba semetara ini dapat menghasilkan  

efisiensi dalam pengurusan penugasan dengan 
memangkas waktu 2-3 hari kerja dibanding waktu 
sebelumnya. Meskipun pengurusan yang relatif singkat, 
data yang dihasilkan justru sebaliknya, data lebih valid 
dan lebih terkontrol sehingga dapat meningkatkan 
validitas laporan yang akan dihasilkan. 

Selain EXIS, BPKP Perwakilan Jawa Timur juga telah 
melakukan Display Information yang dapat disaksikan 
melalui monitor-monitor yang tedapat di masing-masing 
lantai. Display Information ini tidak hanya memuat 
pemberitaan kegiatan yang akan dan atau telah 
dilaksanakan, akan tetapi juga menayangkan slide-slide 
yang berisi berbagai informasi seperti tutorial, tip dan trik 
dll. Pengelolaan Dislay Information ini mendukung 
pelayanan kehumasan yang telah lama dilaksanakan, 
sehingga pengelolaan kehumasan yang ada di 
Perwakilan BPKP Jatim lebih variatif dalam penyampian 
informasi melalui media yang tersedia. 

Akhirnya, penerapan sistem EXIS ini dapat 
merubah mindset dan budaya kerja yang selama ini telah 
menjadi kebiasaan di BPKP Perwakilan Jatim. 
Perubahan itu meliputi ketertiban administrasi, ketepatan 
waktu penyelesaian tugas serta yang tidak kalah yaitu 
kesadaran terhadap data yang akan dilakukan entry 
tersebut apakah dapat memerikan nilai dalam penyajian 
informasi secara keseluruhan bukan asal entri. 

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 

Demikian tema ceramah kesehatan yang disam-
paikan oleh Dr. Agus Ali Fauzi. Ceramah ini diadakan 
oleh Koperasi Karya BPKP Jatim setelah Rapat 
Anggota Koperasi Karya pada hari Jumat tanggal 22 
Juli 2011. Rapat Anggota  Koperasi Karya kali ini 
membahas Program Kerja Koperasi Karya Tahun 2011 
– 2014, pemberian santunan kepada anggota yang 
meninggal, dan informasi pembagian SHU. Rapat 
Anggota Koperasi dihadiri oleh Kepala Perwakilan 
BPKP Jawa Timur, Pejabat Struktural BPKP Jawa 
Timur, Pengurus Koperasi Karya dan para pegawai 
BPKP Jatim. 

Setelah itu acara dilanjutkan dengan ceramah 
kesehatan oleh Dr. Agus Ali Fauzi, pakar kesehatan dari 
RSUD Dr. Soetomo. Dr. Agus Ali Fauzi mengungkapkan 
timbulnya macam-macam penyakit yang disebabkan 
oleh stress dan penyakit “hati”. Untuk itu Dr. Agus 
menyitir beberapa Ayat-ayat Suci Al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah SAW sebagai penangkal dan obat, serta 
menyampaikan materi dengan diselingi humor-humor 
yang segar.  

Banyak pesan-pesan moral yang disampaikan 
oleh Dr. Agus yang penting bagi kesehatan fisik dan 
kesehatan spiritual. Ceramah ini diberikan sebagai 
persiapan memasuki Bulan Suci Ramadhan. (Humas – 
KH) 

“SELALU BERSYUKUR, TETAP SEMANGAT GUNA PERSIAPAN 
RAMADHAN” 

10  TASK2PRO SEPTEMBER 2011 



 

  

PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 

S eiring dengan pergantian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dari Sidik Wiyoto, SH,MH 
kepada Drs. Hotman Napitupulu, MBA, maka demikian pula dengan Ketua Dharma Wanita. Serah 
terima Ketua Dharma Wanita dari Ibu Sidik Wiyoto kepada Ibu Hotman Napitupulu dilaksanakan 
pada hari Jumat, 21 Juni 2011 di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 

SERAH TERIMA KETUA DHARMA WANITA 

11 TASK2PRO SEPTEMBER 2011 



 

  

PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 

M elainkan patut diteladani semangatnya dan menjadi 
motifasi bagi ibu-ibu dalam meningkatkan kinerja 
kantor. Demikian disampaikan Kasubag Prolap 

dalam acara doa pagi bersama. 
Seperti biasa kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur 

selalu mengadakan doa pagi bersama . Pada hari Kamis, 
tanggal 21 April 2011 ketika mengadakan doa pagi antara sub-
bag Umum dan Subbag Prolap terasa lain dari hari biasa, 
karena pada hari ini ada beberapa ibu-ibu yang mengenakan 
pakaian tradisional sebagai ungkapan untuk menyambut Hari 
Kartini. 

Sebelum acara doa dimulai, Kasubbag Prolap pun 
memberikan sekapur sirih bahwa hendaknya Hari Kartini tidak 
hanya dirayakan saja, namun kita harus mengambil hikmah-
nya antara lain mengucapkan syukur bagi ibu-ibu yang bisa 
berkarir. Jika tidak ada Kartini, mungkin para wanita hanya 
menanti adat kebiasaan jaman dahulu bahwa wanita hanya 
berada di dapur, sumur dan kasur. 

Selain itu beliu juga mengatakan, hendaknya para ibu-
ibu tidak hanya mengenang jasa-jasa Kartini sehingga wanita 
bias bebas beremansipasi dengan pria, namun harus memeliki 
semangat yang sama untuk bersemangat dalam kinerja untuk 
melaksanakan tugas kantor. Dan satu hal lagi yang patut diin-
gat, bukan hanya kantor yang memahami kondisi wanita yang 
diberi dispensasi dalam hal-hal tertentu seperti cuti hamil atau 
cuti sakit karena penyakit “bulanan”. Tetapi hendaknya dispen-
sasi tidak disalahgunakan karena kepentingan pribadi. 

Dalam kata terakhir, Kasubbag Prolap juga mengatakan 
hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima. 

Hendaknya Hari Kartini tidak 
diperingati saja . Melainkan 

patut diteladani semangatnya dan 
menjadi motifasi bagi ibu-ibu dalam 
meningkatkan kinerja kantor. 
Demikian disampaikan Kasubag 
Prolap dalam acara doa pagi ber-
sama. 
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KARTINIAN 
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PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 

BPKP Jawa Timur sangat memperhatikan 
keindahan, dapat dilihat dari hamparan 
tanaman yang berada di lingkungan kantor. Ini 
berkat pegawai kebersihan dan taman yang 
senantiasa merawat taman hingga nuansa 
teduh selalu tercipta di lingkungan kantor.  
A. Taman Depan Kantor 
Jika Anda bertandang ke Kantor BPKP Jawa 
Timur yang berlokasi di Jalan Raya Bandara 
Juanda, Sidoarjo, anda akan disapa oleh 
tebaran warna hijau pohon cemara dan 
wanginya semerbak dan hujaunya 
rerumputan. Rasa takjub mulai menghinggap 
karena saat memasuki gerbang saat disapa 
dengan dinding baliho nama BPKP dengan 
logo yang terpampang dengan perkasa, 
kehijauan tanaman pun tersembul di bawah 
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”TEDUHNYA KANTORKU... 
SEINDAH TAMANNYA”  

GO GREEN AT BPKP JAWA TIMUR  

B. Taman Samping Kantor dan Boulevard 
Di samping kanan kantor terdapat taman boulevard untuk parkir 
kendaraan. Anda akan disambut beragam rimbunnya pohon 
mangga yang kini mulai berbuah. Gedung kantor berbentuk L 
memanjang terasa lebih indah jika dilihat dari sisi samping, hal 
tersebut karena posisi tanah yang membujur ke belakang. 
Keindahan kantor memang tidak terlihat dari depan karena 
gedung hotel Utami yang melebar di sisi depan sehingga lebih 
mendominasi dibandingkan kantor BPKP Jatim.  
Setiap sisi samping kantor ditumbuhi pohon-pohon perdu, 
demikian pula setiap pojokkan di setiap sisi dihiasi taman dengan 
pohon perdu yang dibentuk indah dan tanaman bonsai pohon 
cemara udang pun nampak disana. Bahkan pintu masuk sisi 
samping gedung B juga dihiasi oleh tanaman pot besar.  
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PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 
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D.  Taman Masjid Ar-Rahman 
Masjid merupakan wahana bagi muslimin untuk 
menunaikan ibadah shalat. Selain itu juga diisi 
dengan berbagai kegiatan keagamaan, baik 
kultum usai shalat, mengaji atau bedah hadist 
dan fikih. Iklim sekitar kantor yang cukup panas 
menjadi sejuk karena berbagai taman 
mengelilingi masjid, baik di sisi samping, depan, 
dan altar masjid yang ditumbuhi pohon rindang 
dan sejuk.  

C. Taman Jogging Track 
Berkat ide Kepala Kantor, terwujud lah jogging track 
yang merupakan jalan setapak terdiri dari beragam batu 
berwarna yang menyembul. Jogging track sangat 
bermanfaat bagi kesehatan, sering digunakan oleh 
pegawai usai melakukan senam pada jumat ceria atau 
setelah melakukan perjalanan dinas untuk sekedar  
mengembalikan kondisi tubuh, gratis dan menyehatkan. 
Selain itu pula, di sisi pagar samping ditumbuhi oleh 
pohon-pohon teduh yang menghasilkan, misalnya pohon 
turi yang bunganya sering dipetik oleh pegawai untuk 
sayuran. Berkat kreatifitas pegawai taman di tengah 
rimbunnya taman boulevard juga ditanami tanaman 
sayuran seperti bayam, pohon cabai, dsb. 
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Pengelolaan bekas air wudlu dimanfaatkan untuk kolam ikan. Di 
sana ada ikan lele, nila dan gurame. Pemanfaatan air ini dilandasi 
semangat eco office yaitu “reuse” artinya menggunakan kembali. 



 

  

TOTAL QUALITY CONTROL 

H ari Kamis, 28 Juli 2011, Satgas Humas BPKP 
Jatim berkunjung ke Dapurnya Jawa Pos di 
Jln. A Yani Surabaya. Menurut Kaper BPKP 

Jatim, kunjungan ke media sangat penting untuk 
menyamakan persepsi antara BPKP dan pihak media. 
Saat mengunjungi Jawa Pos, Bpk. Hotman Napitupulu, 
Kaper BPKP Jatim, didampingi Henrynaz (Ketua Satgas 
Humas/Kabag TU), Ketut S. Merada (Kabid AN), 
Samono (Kabid Investigasi) dan Fuadi (Sekretaris 
Satgas Humas/Kasubbag Prolap). 

Benar saja, dari perbincangan yang hangat ternyata 
media Jawa Pos yang mempunyai 170 koran Radar 
masih salah mempersepsikan BPKP. Dari perbincangan 
lain, mereka merasa kesulitan menghubungi Humas 
BPKP, setelah kami beritahu kemudahan dan contact 
person, mereka sangat senang. Hal lain yang bisa kami 
ambil manfaatnya adalah mereka bersedia dijadikan 
narasumber baik cara mengambil foto maupun 
penulisan. 

 Dalam kunjungan ini, kami bisa melihat langsung 
dapur redaksi Jawa Pos yang didesain berbentuk daun    

semanggi (daun khas Surabaya yang biasa dimasak 
sayuran) terbuka dan tanpa sekat. Pembaca bisa 
bayangkan daun semanggi seperti Bundaran Semanggi 
di Jakarta. Kami juga mendapatkan penjelasan dari Pak 
Miftahul Huda (Redaktur Jawa Pos) tentang proses 
pembuatan berita, sidang redaksi, dan proses 
pencetakan. 

Kaper BPKP Jatim pun melakukan perbincangan 
dengan para awak Jawa Pos yang berlangsung dalam 
suasana yang sangat akrab. 

PENTINGNYA MEDIA MASSA 
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TOTAL QUALITY CONTROL 

K erjasama Pemprov Jatim, Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Jatim, Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim 

merupakan bentuk sinkronisasi dan sinergi untuk 
memperkuat dan menciptakan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur 
Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Sosialiasi Inpres 
No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara bagi Pemda Se
-Jawa Timur di Kantor BPKP Jatim, Juanda Sidoarjo, 
Jumat (1/4). 

Gus Ipul sapaan akrab Wagub mengatakan, 
kerjasama tersebut dilakukan untuk membangun 
bersama akuntabilitas keuangan serta menghindari 
kesalahan persepsi dalam penyajian laporan keuangan. 

Selain itu, ia menginginkan agar implementasi 
program pemerintah bisa lebih cepat tetapi 
akuntabilitasnya terjaga. 

Itu yang sedang menjadi sasaran pemerintah saat ini. 
“Pengelolaan daerahnya sehat, sehat dalam arti sesuai 
ketentuan tapi bisa cair tepat waktu. Namun sebaliknya, 
jika kinerja keuangannya jelek, lainnya juga sulit untuk 
dijalankan,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP 
Jatim Sidik Wiyoto, SH,MH menyampaikan, Inpres No. 
4 Tahun 2011 merupakan instruksi yang ditujukan 
kepada semua kementrian, pimpinan lembaga non 
departemen, jaksa agung, kepolisian, gubernur, bupati/
walikota untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. 
Sebagai bentuk kongkritnya, BPKP ditugaskan untuk 
membuat action plan agar semua pimpinan termasuk 
gubernur bisa meningkatkan akuntabil itas 
keuangannya.Salah satu bukti adanya peningkatan 
akuntabilitas keuangan yakni opini terhadap laporan 
keuangan atas hasil pemeriksaan oleh BPK. BPK 
memang memiliki kewenangan untuk pemeriksaan 
terhadap laporan keuangan, sedangkan BPKP sebagai 
bagian instansi pemerintah yang punya kewenangan 
untuk pembinaan secara tersistem. 

JATIM TERUS TINGKATKAN AKUNTABILITAS 
KEUANGAN 
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TOTAL QUALITY CONTROL 

Tujuannya adalah penyajian laporan keuangan 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Untuk itu, semua pelaksanaan pembukuan 
keuangan negara harus mengacu standar 
akuntansi pemerintah yang dituangkan dalam 
PP No. 24 tahun 2005. “Kalau itu sudah 
d i l a k u k a n  s e m u a  d e n g a n 
memperkecil fraud atau penyimpangan-
penyimpangan, hasilnya adalah laporan 
keuangan akan menjadi bagus,” imbuhnya. 

Ia menjelaskan, laporan keuangan Jatim 
sudah berkembang cukup baik, meskipun belum 
wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun sudah 
mendekati yakni dengan status wajar dengan 
pengecualian (WDP). Untuk menciptakan Jatim 
dengan status WTP, BPKP Jatim telah 
melakukan kerjasama dengan pemeriksa 
eksternal (BPK) dengan pemeriksa internal 
(BPKP). Kerjasama ini dilakukan agar tidak ada 
salah persepsi serta laporan keuangan itu 
cukup baik.  

“Bukan opininya, namun yang terpenting 
adalah program-program pemerintah ini bisa 
dijalankan. Laporan keuangannya baik, namun 
program pemerintahnya tidak bisa dijalankan 
dengan baik, maka menjadi hal yang percuma 
karena tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat,” 
imbuhnya. 

Ia mengatakan, BPKP sebagai auditor 
presiden diharapkan dapat membantu 
pemerintah daerah, gubernur, pimpinan agar 
laporan keuangan menjadi baik. “Kalau laporan 
keuangan sudah baik, otomatis kita bisa 
berkinerja dengan baik. Jika sudah berkinerja 
dengan baik, maka pelayanan terhadap 
masyarakat akan menjadi lebih bagus. Itu 
intinya, jangan sampai masyarakat menjadi 
susah,” katanya.  
Sumber: Humas Pemprov Jawa Timur 
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Bukan opininya, namun yang terpenting 
adalah program-program pemerintah ini bisa 
dijalankan. Laporan keuangannya baik, 
namun program pemerintahnya tidak bisa 
dijalankan dengan baik, maka menjadi hal 
yang percuma karena tidak bisa bermanfaat 
bagi masyarakat,                 imbuhnya. 
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H al tersebut diungkapkan dengan antusias oleh 
Mustofa Chamal Basya, Kepala Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur, dalam sambutan pembukaan pe-
latihan SPIP di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Timur, bertempat di UPT Pengembangan Tenaga Kese-
jahteraan Sosial Malang (25/04). Acara pembukaan di 
hadiri oleh Drs. Henrynaz, selaku Plh. Kaper BPKP 
Jatim, jajaran Dinas Sosial Prov. Jatim dan fasilitator 
dari BPKP Jawa Timur.  

Menurut  Mustofa, BPKP tidak seperti yang dahulu. 
Saat ini BPKP berperan untuk membantu instansi pe-
merintah dalam pengelolaan keuangan agar menghasil-
kan laporan keuangan yang akuntanbel dan mendapat-
kan opini WTP dari BPK. Kegiatan pelatihan ini akan 
dilaksanakan selama empat hari (tanggal 26 s.d 28 April 
2011) diikuti 34 kepala UPT di lingkungan Dinas Sosial 
Provinsi Jatim.  

Selain itu, Mustofa juga memerintahkan para Kepala 
UPT untuk serius mengikuti pelatihan SPIP agar dapat 
diterapkan di kantor masing-masing, dan segera berkon-
sultasi apabila menjumpai kesulitan dalam melaksana-
kan tupoksinya sebagaimana telah dibicarakan dengan 
Herynaz sebelum acara dimulai. 

“JANGAN RAGU MINTA BANTUAN BPKP DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN” 

Diklat SPIP di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penandatan-
ganan MoU tentang kesepakatan penyelenggaraan 
SPIP di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jatim.  

Dalam sambutannya, Henrynaz menyampaikan 
penghargaan kepada Dinas Sosial Provinsi Jatim 
karena merupakan instansi di lingkungan Dinas Provinsi 
Jawa Timur yang pertama mengadakan pelatihan SPIP. 
Henrynaz menyampaikan beberapa ilustrasi tentang 
gambaran umum dan konsep dasar SPIP agar SPIP 
mudah dipahami. Henrynaz juga berpesan tentang 
salah satu solusi terbaik adalah menerapkan konsep 
SPIP secara konsekuen dan utuh. 

Dengan menerapkan SPIP, instansi akan dapat 
memanajemen segala potensi, kekuatan, kelemahan, 
hambatan, dan resiko untuk mencapai tujuan akhir in-
stansi. Beliau juga mengajak instansi di lingkungan pe-
merintah daerah yang mengalami kesulitan dalam 
pengelolaan keuangan negara, pengelolaan barang 
negara/daerah ataupun lainnya terkait penyelenggaraan 
kegiatan kepemerintahan, dapat berkonsultasi dengan 
BPKP atau meminta bantuan BPKP untuk memberikan 
bimbingan teknis. 
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KAPER BPKP JATIM MONITORING 
KE LIMA KABUPATEN/KOTA 

B upati Situbondo, Dadang Wigiarto mengatakan 
“Bimtek oleh tim dari BPKP selain sangat 
membantu Pemda juga efektif dalam menjalin 

komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.  
Seperti Bimtek membuat perencanaan peningkatan 
PAD.” Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Kaper 
ke lima bupati dan walikota di wilayah Jawa Timur 
(19/7). 

Dalam rangkaian pelaksanaan monitoring 
penugasan BPKP di beberapa kabupaten / kota di 
wilayah Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Timur, Hotman Napitupulu didampingi Kepala 
Bidang APD, Triadi Jatmoko beserta  tim mengunjungi 
kabupaten / kota antara lain Kabupaten: Situbondo, 
Jember, Banyuwangi, Pasuruan dan Kota Probolinggo. 

Dalam pertemuan dengan para bupati dan walikota 
tersebut, kepala perwakilan juga menyampaikan hal-hal 
terkait kerjasama yang sedang dan akan dilakukan 
antara Perwakilan BPKP dan para Pemda/Pemkot. 

Kepala Perwakilan juga mendapatkan masukan 
langsung dari kepala daerah diantaranya oleh Bupati 
Situbondo, Dadang Wigiarto, bahwa terkait bimtek 
ataupun pendampingan oleh tim dari BPKP juga efektif 
dalam menjalin komunikasi antara pemerintah daerah 
dengan DPRD.  Disamping itu, pemerintah daerah 
dapat terbantu misal dalam membuat perencanaan 
peningkatan PAD. Dari Bupati Banyuwangi, A Azwar 
Anaz, yang meminta kepada stafnya agar 
menggunakan BPKP apabila ada kesulitan dalam 
penyusunan  ataupun perencanaan anggaran, 
termasuk proses pengadaan barang dan jasa.  

Pada kesempatan kunjungan kerja ini, Kaper dan 
Tim juga memenuhi undangan Walikota Probolinggo 
menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Program 
Menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang 
diselenggarakan Kota Probolinggo yang dihadiri 
Walikota, Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD dan 
anggota DPRD, serta para Kepala SKPD, Direktur 
Utama BUMD. Pada acara tersebut, Kaper BPKP dan 
Tim mengkaji catatan-catatan atas opini BPK dan 
menyampaikan berbagai solusi kepada Pemkot untuk 
penyempurnaan Laporan Keuangan tahun 2011. 
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Bimtek oleh tim dari BPKP selain sangat 
membantu Pemda juga efektif dalam menjalin 
komunikasi antara pemerintah daerah dengan 
DPRD.  Seperti Bimtek membuat perencanaan 
peningkatan PAD. 
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BIMTEK PENGELOLAAN ASET 

S ekda Kabupaten Sidoarjo berharap, “Opini BPK 
yang tahun ini WDP bisa ditingkatkan di tahun 
depan menjadi WTP”. Hal tersebut disampaikan 

saat pembukaan Bimtek Pengelolaan Barang Milik 
Negara di Batu Malang (23/7). 

Pelaksanaan pembukaan bimtek dilaksanakan di 
Hotel Orchid Batu Malang Senin 25 Juli 2011. 
Narasumber pada acara tersebut: Kaper BPKP Jatim, 
Sekda Kabupaten Sidoarjo, Kepala DPPKAD, dan 
Kanwil BPN Jatim. 

Latar belakang diadakannya acara ini, banyaknya 
aset yang dimiliki/ dikuasai pemkab Sidoarjo belum 
memiliki bukti kepemilikan yang akurat terutama tanah 
dan bangunan yang menyebabkan belum diperolehnya 
opini WTP dari BPK. 

Sekda Kabupaten Sidoarjo Jatim berharap kepada 
BPKP untuk melakukan langkah-langkah agar opini 
BPK yang tahun ini WDP bisa ditingkatkan di tahun 
depan menjadi WTP. Hal tersebut disampaikan Sekda 
Kabupaten Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan. 

 Kaper BPKP Jatim merespon dengan mengambil 
contoh Pemprov Jatim yang memiliki aset lebih banyak 
dan tersebar di seluruh wilayah Jatim mampu meraih 
WTP (2010) tentunya Pemkab Sidoarjo bisa. 

Pada kesempatan itu pula Hotman menyampaikan 
bahwa dengan diberlakukannya PP Nomor 60 Tahun 
2011 tentang SPIP salah satu tujuannya adalah 
pengamanan aset/barang milik negara/daerah. BPKP 
berkewajiban membantu pemerintah daerah dalam 
mengamankan aset-aset yang dimiliki Pemkab Sidoarjo. 

Lanjutnya, BPKP berkewajiban membantu 
meningkatkan opini BPK terhadap  laporan keuangan 
yang semula WDP menjadi WTP yang salah satu 
penyebabnya adalah kelemahan pengelolaan aset 
daerah. 

Setelah Pembukaan Bimtek Pengelolaan Barang 
Milik Negara, Kepala Bidang APD BPKP, Triadi Jatmoko 
membuat langkah-langkah yang nyata untuk perbaikan 
manajemen pengelolaan bersama Tim Bimtek BPKP. 
Kepala DPPKAD, Joko Sartono mengharapkan seluruh 
pengelola barang dapat memahami dan kemudian 
mengimplementasikan pengelolaan BMN ini untuk 
mendukung perbaikan opini WTP. Peserta bimtek ini 
berasal dari 47 SKPD Penyimpan barang, 46 pengurus 
barang, 40 bendahara pengelola barang, 11 pembantu 
pengurus barang, 10 pembantu pengurus barang se 
Kabupaten Sidoarjo. 
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PEMKAB SIDOARJO GANDENG BPKP JATIM 



 

  

PUNCTUALITY 

M asih seputar hiruk pikuk pemberian 
Tunjangan Kinerja (Tukin), yang 
diberlakukan mulai Juli 2010, pada hari 

Jumat tanggal 29 Juli 2011 bertempat di Aula 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilaksanakan 
Sosialisasi PERKA BPKP No. PER-1217/K/SU/2010 
tangga 17 Desember 2010 tentang Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi PNS di Lingkungan 
BPKP, disampaikan oleh Biro Kepegawaian dan 
Organisasi BPKP. 

Dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Bapak Hotman 
Napitupulu dan sejumlah pejabat struktural serta PFA 
dan PFU di lingkungan BPKP Jawa Timur lebih kurang 
sebanyak 200an orang, sosialisasi disampaikan oleh 
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Bapak 
Prihatno, dan Bapak Tanusi, Kepala Bagian Pedati di 
Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP, ruang aula 
yang mampu menampung 300an orang jadi terasa 
penuh, karena semua peserta menyadari pentingnya 
sosialisasi ini, terlebih menyangkut periuk nasi dan 
nasib masa depan. 

Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Hotman 
Napitupulu menyampaikan sambutan yang hangat dan 
ucapan terima kasih atas kesediaan Tim dari Biro 
Kepegawaian dan Organisasi BPKP menyampaikan 
sosialisasi tersebut berikut peraturan terkait dengan 
penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya Kepala Biro 
Kepegawaian dan Organisasi BPKP dalam sambutan 
pembukaan materi sosialisasi menyampaikan tiga 
masalah pokok kepegawaian yaitu recruitment, 
development, dan retiredment. Sosialisasi ini akan 
membahas development pegawai dengan tolok ukur 
kejujuran (terkait dengan keuangan), etika (terkait 
dengan perilaku sosial) dan kedisiplinan kehadiran. 

Materi pokok disampaikan oleh Bapak Tanusi yang 
selain menyampaikan PERKA BPKP No. PER-
1217/K/SU/2010 tentang Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi PNS di Lingkungan 
BPKP, juga mengingatkan kembali tentang PP No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
mengingat ada hubungan/korelasi antara ke dua 
peraturan tersebut terutama tentang definisi disiplin 
pegawai, batasan perilaku/tindakan yang dianggap 
sebagai pelanggaran disiplin serta sanksinya. 

Sedangkan untuk prosentase pembayaran 
tunjangan kinerjanya menggunakan PERKA BPKP No. 
1217 tersebut. Usai pemaparan materi, dilanjutkan 
dengan tanya jawab yang tidak kalah serunya karena 
pertanyaan-pertanyaan baik dari Pejabat Struktural, PFA 
maupun PFU. 

Intinya PNS diminta untuk disiplin kerja, 
ketidakdisiplinan (tidak hadir, terlambat, pulang cepat) 
akan terakumulasi dalam satu periode. Apabila PNS 
terakumulasi tidak masuk kerja 46 hari maka akan 
diberlakukan hukuman disiplin. Lain halnya dengan 
peraturan sebelumnya yang baru akan memberlakukan 
hukuman disiplin jika PNS tidak masuk kerja 6 bulan 
berturut-turut. Hukuman disiplin PNS juga berpengaruh 
terhadap pembayaran tunjangan kinerja. Sosialisasi 
ditutup oleh Kepala Perwakilan dengan mengingatkan 
kembali bahwa peraturan dibuat dengan maksud dan 
tujuan untuk mengupayakan dan mengajak seluruh 
pegawai untuk mempertahan tetap terbayarnya 
tunjangan kinerja kita. 
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BERBEDA WARNA...NAMUN SOLID 

L apangan upacara BPKP Jawa Timur terlihat meriah 
dengan warna-warni kostum yang dikenakan para 
pegawai saat upacara pembukaan Porseni HUT 

BPKP ke-28. Masing-masing bidang/bagian seakan ingin 
menunjukan ciri khasnya dan bersaing untuk menjadi yang 
terbaik. 

Upacara pembukaan Porseni HUT BPKP ke-28 di 
BPKP Jatim dimeriahkan dengan lomba yel-yel dari 
masing-masing kelompok barisan bidang/bagian yang 
mengenakan kostum yang beraneka corak dan warna. 

Upacara kali ini dipimpin oleh Triadi Jatmoko, Kabid 
APD BPKP Jatim, yang juga ketua panitia penyelenggara 
seluruh kegiatan HUT BPKP ke-28 di BPKP Jatim. 
Berbagai atraksi menarik ditampilkan untuk lebih 
memeriahkan upacara kali ini antara lain dengan tarian 
khas Surabaya, Ngremo, yang dibawakan oleh tiga gadis 
cilik yang dengan indahnya membawakan Tari Ngremo. 
Pelepasan burung dara berjumlah 28 juga mewarnai 
upacara pembukaan. 

Upacara pembukaan Porseni HUT BPKP ke-28 ini 
bukan lah seremoni biasa namun perwujudan dari rasa 
syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas eksistensi 
BPKP. Semoga eksistensi BPKP memberikan 
kemanfaatan bagi Bangsa Indonesia. 

Usai upacara pembukaan, Porseni segera dimulai 
dengan pertandingan bola voli dan tenis meja yang 
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PENUTUPAN 
PORSENI 

HUT BPKP KE-28 

J um’at, 27 Mei 2011 merupakan jumat terakhir pada 
pekan terakhir setelah sebulan penuh Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur mengadakan berbagai 

pertandingan olah raga dalam rangka memperingati HUT 
BPKP ke-28. Pekan ini merupakan penentuan bidang/
bagian yang berhak menyandang gelar sebagai juara 
umum Porseni HUT BPKP ke-28, salah satu poin 
penenetuan adalah pertandingan Senam Kesegaran 
Jasmani (SKJ). Kesemarakkan dan keceriaan suasana 
mewarnai seantero kantor BPKP Jawa Timur karena 
hampir semua pegawai  berkumpul di lapangan upacara 
dengan warna kostum kaos yang berbeda-beda, 
ditambah lagi sekumpulan tim senam pun menggunakan 
kostum beserta atribut dengan warna yang sangat 
menarik. 

Dalam Lomba Senam SKJ, masing-masing tim dari 
bidang/bagian berusaha untuk menjadi yang terbaik baik 
dalam hal kostum, kekompakan maupun gerakan senam 
yang atraktif terutama dalam perubahan formasi.  

Usai melaksanakan lomba SKJ dan beberapa 
pertandingan lainnya selama sebulan penuh, akhirnya 
ditutup dengan upacara penutupan Porseni HUT BPKP 
Ke-28 yang diikuti oleh seluruh pegawai yang berbaris 
dengan rapi di lapangan upacara.  

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Sidik Wiyoto, 
mengungkapkan rasa salut dan memberikan 
penghargaan kepada panitia yang telah berusaha keras 
menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka 
menyemarakkan HUT BPKP ke-28. Sidik Wiyoto pun 
mengatakan rasa terima kasih atas  partisipasi seluruh 
pegawai bidang/bagian maupun Kabid/Kabag TU yang 
memberikan dispensasi selain menjalankan tugas rutin 

juga turut menyemarakkan berbagai pertandingan yang 
ada.  

Hal tersebut sangat dari ketatnya dalam perebutan 
poin dalam tiap-tiap pertandingan hingga harus 
ditentukan oleh lomba terakhir. Dan dari hasil lomba 
senam yang baru berlangsung, ternyata nilai tertinggi 
diperoleh tim senam dari Bidang APD. Maka gelar juara 
umum tahun ini direbut oleh Bidang APD.  

Seluruh pegawai Bidang APD pun langsung 
bersorak dengan riuh saat gelar juara umum 
diumumkan oleh Kepala Perwakilan. Selanjutnya piala 
juara umum pun segera diserahkan oleh Kepala 
Perwakilan kepada Kabid ABD, Triadi Jatmoko, yang 
kebetulan juga Ketua Panitia HUT BPKP ke-28.  

Sidik Wiyoto tak lupa meminta kepada pegawai 
untuk selalu menjaga kebersamaan dan saling 
bekerjasama antar bidang/bagian, tidak hanya saat 
HUT BPKP saja melainkan tetap dijaga dalam bekerja 
dalam melaksanakan tugas rutin. 
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MALAM KEBERSAMAAN 
PENUH CERIA 

J umat, 19 Juni 2011, Bagian Tata Usaha BPKP 
mengadakan acara budaya kerja berupa 
sosialisasi budaya kerja kantor dan malam 

kebersamaan. Bertempat di Hotel Orchid, Kota Batu, 
sosialisasi budaya kerja kantor diselenggarakan 
dengan pemaparan kegiatan Program Budaya Kerja 
BPKP Jawa Timur.  

Sosialisasi budaya kerja dibuka oleh Kepala 
Bagian Tata Usaha, Henrynaz, yang mengatakan 
bahwa perlunya meningkatkan kerjasama dan koordi-
nasi yang erat untuk mensukseskan kegiatan budaya 
kerja di kantor. Kemudian dilanjutkan dengan paparan 
Budaya Kerja yang disajikan oleh Aida Fadliati, Ka-
subag Kepegawaian, yang mengingatkan indikasi 
menurunnya kekompakkan dalam menjalan beberapa 
program kegiatan yang telah disepakati. Selain itu, 
kurangnya pendokumentasian kegiatan yang telah di-
laksanakan sehingga dalam pelaporan program bu-
daya kerja mengalami hambatan. 
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Usai rehat setelah sosialisasi budaya kerja, acara 
dilanjutkan malam harinya dengan malam keber-
samaan bersama Kepala Perwakilan dan Kasubbag 
Prolap karena akan mengakhiri masa tugas di Jawa 
Timur dan akan melanjutkan karyanya di unit lain. Bpk. 
Sidik Wiyoto, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur 
akan menerima tugas yang baru sebagai Kepala Pus-
bin JFA di Jakarta, demikian pula Subroto selaku Ka-
subbag Prolap akan menerima tugas baru sebagai 
Kasubbid Pemanfaatan Program, Puslitbang Jakarta. 
Oleh karena itu, segenap pegawai Tata Usaha ingin 
mempersembahkan acara kebersamaan sekaligus 
perpisahan dengan beliau sesuai dengan tradisi kantor 
yang berlaku.Kabag TU, Henrynaz, saat memberikan 
sambutan pembuka, sangat berterima kasih atas ke-
pemimpinan Bpk Sidik Wiyoto yang telah memberi 
warna kantor BPKP Jawa Timur dan perhatian yang 
besar terhadap pegawai Tata Usaha. Demikian halnya 
ucapan terima kasih atas kontribusi Pak Subroto yang 
banyak memberikan ide dan kreatifitasnya dalam 
menyukseskan dan menyemarakkan berbagai acara, 
terutama melalui kegiatan budaya kerja dan kehuma-
san. 

Saat pemberian kesan dan pesan, Eddie Sulis-
tiadi, Kasubag Umum menyatakan rasa respek 
kepada Bpk Sidik Wiyoto yang memiliki energi yang 
berlebih dan tidak pernah mengeluh dalam men-
jalankan tugas terutama untuk memenuhi undangan 
dari pemerintah daerah dan sering pulang malam hari 
untuk menuntaskan tugas rutin. Kepada Subroto, 
Eddie menyatakan sangat salut atas ide dan kreati-
fitasnya, juga semangatnya terutama untuk membuat 
tulisan dan dalam mengasuh majalah Bulettin 
Task2Pro agar selalu dapat terbit. 

Kesan dan pesan diberikan oleh Subroto, yang 
selalu diawali dengan memberikan yel-yel penyeman-
gat, mengucapkan banyak terima kasih atas keber-
samaan dan keakraban pegawai sehingga dapat men-
jalankan tugas dengan baik. Ide dan kreatifitas justru 
berasal dari inisiatif pegawai sendiri dalam percakapan 
informal saat cangkru’an (kumpul di kantin) untuk 
memperbaiki kinerja organisasi BPKP Jawa Timur ke 
depan. 

Sedangkan kesan dan pesan yang diberikan 
oleh Sidik Wiyoto, Kaper BPKP Jawa Timur tak bosan-
bosan meminta pegawai Tata Usaha untuk selalu 
meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mengingat 
peran dan tugas BPKP di masa depan sangat kom-
pleks. Juga untuk meningkatkan karir di BPKP. 



 

  

TENIS PERPISAHAN 

M enjelang hari-hari terakhir, para penggiat tenis 
BPKP Jawa Timur meluangkan waktu untuk 
mengadakan acara perpisahan untuk Bapak 

Sidik Wiyoto dan Subroto secara ekslusif. Pada hari sabtu, 
tanggal 17 Juni 2011, para penggiat tenis berkumpul di 
lapangan tenis BPKP, Komplek Waru, Sidoarjo 
mengadakan “Farewell Party by Tenis at Waru in June 
2011”. Meskipun temanya perpisahan namun keceriaan 
begitu nampak dengan canda kelakar khas suroboyoan 
sebagai ungkapan keakraban. 

Tidak hanya pertandingan tenis saja, ada pula hiburan 
(dangdut koplo) dengan organ dan peralatan sound sistem 
plus penyanyi cantik menyemarakkan acara tersebut. 
Maka yang hadir pun seakan berlomba untuk turut 
bernyanyi dan berjoget. Para ibu pun tak mau ketinggalan 
untuk turut berjoget pula (daripada menonton dengan hati 
cemburu ya bu?). Ayo goyang bapak dan ibu, lupakan 
dulu anak2 dirumah he..he.. 

Berbagai gaya joget pun muncul, mereka 
mengeluarkan ciri khas berjoget, termasuk Pak Sidik 
dengan gaya “ngebor” ala Inul. Pak Broto coba 
menyanyikan “Alun-alun Nganjuk” versi dangdut koplo, 
Pak Samono (Kabid Investigasi) menyumbangkan lagu 
campur sari “Perahu Layar”, Pak Adil (Kabid IPP) dengan 
lagu “Dinda Bestari” juga lagu batak yang ditemani Pak 
Subroto (bergelar atau marga Purba alias ‘Pura-pura 
Batak’).  

Pak Henrynaz (Kabag TU) yang semula malu-
malu akhirnya menyumbangkan lagu setelah ditemani 
penyanyi. Bahkan Bu Sidik tak mau ketinggalan 
beserta ibu-ibu lainnya. 

Tak terasa hari menjelang siang, pertanda tiba 
acara untuk makan siang. Berbagai sajian makanan 
pun tandas bukan karena kelelahan bermain tenis, 
tetapi lelah berjoget. Acara pun diakhiri dengan 
memanjatkan doa yang dipimpin oleh Pak Zainal Arifin 
dengan harapan agar Pak Sidik dan Pak Broto diiringi 
dengan keberkahan dan kesuksesan dalam 
menjalankan tugas ditempat baru, serta tak 
melupakan akan kenangan kebersamaan saat di Jawa 
Timur.  
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PISAH SAMBUT KAPER DAN 
KASUBAG PROLAP  
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P ada hari Rabu (22/06), bertempat di ruang aula 
perwakilan BPKP jatim, seluruh pegawai di undang 
hadir dalam acara pisah sambut kaper dan 

kasubbag prolap. Kaper sebelumnya , Bapak Sidik Wiyoto di 
gantikan oleh Kaper baru, Bapak Hotman Napitupulu 
sedang kasubag prolap sebelumnya, Bapak Subroto 
digantikan oleh Bapak Fuadi. Acara dipandu oleh MC Ibu 
Diana dan Bapak Jubagio serta di pandu langsung oleh 
Bapak Triadi Jatmoko. 

Di acara itu juga dilangsungkan penyerahan tanda 
kenangan dari kantor buat para beliau yang sudah harus 
melaksanakan tugasnya di tempat yang baru.  Dalam 
kesempatan itu Bapak dan Ibu Sidik Wiyoto, memberikan 
kenang-kenangan kepada saudari Mulyati  yang selama ini 
mendapatkan tugas membersihkan ruangan kerja beliau. 

Suasana haru sangat terasa saat seluruh pegawai 
memberikan ucapan dengan bersalam-salaman. Beliau 
semuanya sudah sangat dekat dan punya kesan yang kuat 
dengan seluruh pegawai di Perwakilan.  

Bapak Sidik terkenal dengan gayanya yang energik, 
suka berpantun gaya jawa timuran di setiap sambutannya. 
Sedang Pak Broto terkenal dengan kumis lebatnya  tak 
kalah bak seorang jagal hewan kurban yang pernah beliau 
laksanakan. Acara juga dimeriahkan paduan suara 
karyawati BPKP dengan kostumnya yang apik.  

Selamat jalan dan selamat menunaikan amanah di 
tempat barunya, semoga selalu sukses. Di acara  tersebut 
Pak Broto memberikan buku kenangan dua buku yang 
ditulis hasil perenungan beliau dalam kesendiriannya di 
perantauan.  Semua ini agar dapat mendorong inspirasi 
teman teman di Perwakilan BPKP Jatim untuk senang 
membuat tulisan-tulisan.  
Selamat jalan bapak.... 



 

  

TRANSPARANSI 

H ari Jumat bagi Perwakilan BPKP Jatim meru-
pakan hari krida. Diawali dengan senam ber-
sama di Altar Upacara Kantor. kemudian di-

lanjutkan aktivitas olah raga lainnya yakni bermain bulu 
tangkis di aula belakang kantor dan sebagian lagi pega-
wai berjalan pada jalan Refleksi di samping kantor. Se-
lain itu, masing-masing bidang biasa melakukan 
kegiatan lainnya, misalnya kegiatan PKS atau briefing 
untuk penugasan baru. 

Kali ini, Jumat, 11 Maret 2011, selepas Sholat Ju-
mat dan makan siang, semua pegawai BPKP Jatim dan 
pejabat struktural BPKP berkumpul di Aula lantai II Kan-
tor BPKP Jatim dalam rangka Sosialisasi Standar 
Prosedur Layanan Informasi (SPLI) BPKP terkait pen-
erapan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan In-
formasi Publik (KIP). Sosialisasi tersebut dibagi dalam 
dua sesi yakni Gambaran Umum dari UU No.14 tahun 
2008 tentang KIP yang disajikan oleh Kasubbag Prolap, 
sedangkan SPLI – BPKP disajikan oleh Kasubbag 
Umum BPKP Jatim. 

Subroto, Kasubbag Prolap, memeriahkan suasana 
dengan meneriakkan yel-yel penyemangat diikuti oleh 
seluruh pegawai. Subroto menyatakan bahwa terbitmya 
UU No.14 tahun 2008 tentang KIP merupakan respon 
pemerintah terhadap dampak globalisasi dari informasi 
yang tidak dapat dibendung. Selain itu, masyarakat In-
donesia kini sudah cerdas terhadap informasi dan 
meminta pemerintah agar membuka diri. Dengan 
demikian adanya perubahan pandangan terkait infor-
masi yang diberikan oleh pemerintah. Jika dahulu infor-
masi yang diberikan secara terbatas, kini semua infor-
masi pada prinsipnya dapat diberkan (bahkan wajib) 
kepada masyarakat, terkecuali informasi yang dikec-
ualikan. 

Selain itu, UU No. 14/2008 merupakan bagian dari 
penerapan sebagai salah satu pilar reformasi yakni 
transparansi menuju good government. Oleh karena itu, 

instansi pemerintah pusat/daerah selaku penyelenggara 
pemerintah harus siap membuka diri dan memfasilitasi 
terkait penyediaan Informasi yang harus diberikan 
kepada masyarakat. Namun demikian, tidak semua in-
formasi seluruhnya dapat diakses atau permintaan In-
formasi oleh masyarakat dapat diberikan, informasi 
yang dibatasi tersebut dinamakan Informasi yang di 
Kecualikan. Hal tersebut menyangkut rahasia Negara, 
yang wajib dilindungi/dibatasi akses terkait dengan ke-
tentuan atau UU tertentu. 

Eddy Sulistiady, Kasubbag Umum, menyatakan 
SPLI dibuat berdasarkan SK Kepala BPKP No. 653/K/
SU/2010 tanggal 12 Agustus 2010 merupakan respon 
BPKP dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008, dan 
BPKP sebagai Badan Publik merupakan instansi yang 
kali pertama memiliki SPLI. Padahal Komisi Informasi 
Publik justru baru dibentuk secara nasional pada bulan 
Agustus 2010. Bahkan ketika terjadi sengketa Informasi 
antara ICW selaku pengguna Infromasi terkait kasus 
Dana BOS-KITA, Komisi Informasi Publik sebagai ba-
dan mediasi mengacu terhadap SPLI – BPKP, sehingga 
dapat memenangkan kasus tersebut. Dalam SPLI – 
BPKP tersebut meliputi struktur organisasi, tugas-tugas 
dan tanggung jawabnya, mekanisme pengelolaan mau-
pun pelayanan informas, formulir maupun tata cara pe-
laporan dan evaluasi. 

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, diskusi se-
makin menarik dan terjadi perdebatan tentang informasi 
yang dikecualikan milik BPKP dengan permasalahan 
sejauh mana Informasi yang diperbolehkan antara 
substansi atau bentuk atas Laporan Hasil Audit. 

Para peserta terlihat puas dan memahami sebagai 
bekal dan melaksanakan tugas dan menjaga Informasi 
apabila ada permintaan dari pengguna informasi/
masyarakat yang mengajukan Informasi tersebut. 
(Humas BPKP Jatim)    
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P ernyataan tersebut dikatakan Agus Sudrajat, 
Kasubdit Aparatur Negara, Bappenas, saat 
melakukan kunjungan ke Perwakilan BPKP 
Jawa Timur pada tanggal 27 April 2011 

bersama rombongan Tim ADB Program STAR-DP. Tim 
tersebut sebelumnya juga telah mengunjungi universitas 
yang ada di Jawa Timur terkait dengan survey program 
beasiswa tahap II yang diperuntukkan bagi APIP di 
daerah dalam rangka peningkatan keahlian dan 
kompetensi. 

Kedatangan tim tersebut dalam rangka melakukan 
evaluasi atas Bantuan Bank Dunia (ADB) dalam 
Program STAR-DP terkait program beasiswa tahap I 
yang telah dilaksanakan yang sudah dilaksanakan dan 
melakukan survey program beasiswa tahap II.  

Program beasiswa tahap II untuk S1 dan S2 
rencananya akan diberikan untuk APIP-APIP di seluruh 
Indonesia sebanyak 16.000 orang dan 5.000 orang bagi 
BPKP selama 4 tahun (atau 4 tahap), di dalamnya 
termasuk program Bimtek maupun Diklat SPIP bagi 
APIP. Oleh karena itu, Tim ADB melakukan survey 
pada universitas yang ada di Jawa Timur yakni 
Universitas Trunojoyo, Bangkalan dan Universitas 
Airlangga, Surabaya. Selain itu, Tim ADB juga menemui 
Sekretaris Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi 
Jawa Timur untuk membicarakan permasalahan 
tersebut. 

Agus Sudrajat mengatakan bahwa saat ini 
pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada 
BPKP sebagai pembina SPIP bagi instansi pemerintah 
sesuai dengan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008. 
Salah satu kepercayaan tersebut adalah meminta BPKP 
sebagai koordinator dalam pengelolaan program 
beasiswa bagi APIP di daerah-daerah dalam rangka 

peningkatan keahlian dan kompetensi. Selain itu, tim 
ADB juga melakukan evaluasi mengenai program 
pembinaan SPIP kepada APIP di daerah yang telah 
dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 
selama ini. 

Dalam penjelasannya, Adil H.P. Simanjuntak, 
Kabidwas Instansi Pemerintah Pusat BPKP Jawa Timur, 
mengatakan saat ini hubungan BPKP dengan instansi 
vertikal pusat dan pemerintah daerah sangat baik dan 
dapat dilihat dari berbagai surat permintaan yang 
masuk, justru yang menjadi hambatan utama adalah 
keterbatasan SDM untuk memenuhi permintaan 
tersebut. Oleh karena itu, setiap kepala idang 
melakukan koordinasi terkait penggunaan SDM lintas 
bidang dan menentukan prioritas kegiatan unutk 
memnuhi permintaan tersebut, selain memenuhi 
kegiatan yang sudah tercantum dalam agenda 

“BPKP KOORDINATOR PROGRAM BEASISWA APIP” 

TRANSPARANSI 
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KOLOM : Seri Motivasi 

S uatu hari saya iseng jalan-jalan ke Pasar Betro, 
pasar tradisional di daerah dekat kantor, 
Sidoarjo. Mata saya tertarik pada salah satu kios 

yang menjual ikan hias. Rencananya saya akan 
membeli ikan, namun saya kesulitan untuk 
memeliharanya.  

Terlihat pada salah satu akuarium seekor ikan oscar 
yang mengamuk, “Pak, ada apa dengan ikan oscar 
itu?”, tanya saya kepada pemilik kios. Sang pemilik 
yang agak sibuk menjawab, “ Tadi pagi akuarium 
tempat ikan oscar pecah,... jadi terpaksa saya satukan 
dengan anak ikan mas, sambil menunggu tempatnya 
diperbaiki “. 

Ikan mas adalah makanan ikan oscar, ketika 
disatukan jelas ikan tersebut mencoba berusaha 
memakannya. Akuarium tersebut dibatasi oleh kaca 
penyekat, sehingga ikan oscar tersebut berkali-kali 
hanya bisa membenturkan hidungnya pada dinding 
kaca. Karena usahanya tidak berhasil, akhirnya sang 
ikan oscar hanya bisa memandangi saja, sementara 
anak ikan mas tersebut terlihat ketakutan yang hanya 
berenang disisi samping dinding. 

Melihat si pemilik kios sibuk membetulkan kaca 
akuarium yang pecah, diam-diam saya coba 
mengangkat dinding penyekat tersebut. Apa yang 
terjadi?, sang ikan oscar tetap diam ditempatnya dan 
anak-anak ikan mas pun diam ditempatnya!. Ikan oscar 
pun hanya berenang hilir mudik, ketika mencapai 
ditengah akuarium dia kembali ke tempatnya karena dia 
pikir masih ada penyekat kaca tersebut. Tak lama 
kemudian saya taruh kembali penyekat kaca saat sang 
pemilik kios mendatangi saya. Saya pun pamit, “maaf 
pak, nanti saja saya kembali untuk membeli ikan ini.....”. 

Sesampai di Mess tempat tinggal saya, pikiran saya 
teringat kembali dengan kisah ikan tersebut. Dan saya 
juga teringat dengan kisah pada salah satu buku 
motivasi yang pernah dibaca tentang seekor jangkrik. 
Jangkrik adalah binatang yang senang melompat-
lompat. 

Suatu hari binatang tersebut ditaruh pada sebuah 
kotak dadu selama beberapa hari. Ketika binatang 
tersebut di lepas ternyata jangkrik tersebut tidak 
melompat setinggi sebelum binatang tersebut ditaruh 
dalam kotak tersebut. Ya!, binatang itu saat ini hanya 
melompat setinggi dadu dimana ia disimpan. Walaupun 
jangkrik tersebut telah dikeluarkan dari kotak dadu, dia 
tidak bisa lagi melompat setinggi yang dahulu. Apa 

makna dari semua ini?. 
Sebenarnya kisah cerita binatang tersebut tanpa 

sadar merupakan manifestasi yang terjadi pada diri kita 
sendiri. Mengapa kita tidak bisa sukses seperti orang 
lain?, padahal usaha yang kita lakukan tidak bedanya 
dengan mereka?. Mengapa sang Dewi Amor tidak pernah 
berpihak pada kita?. Atau jika kita memiliki masalah yang 
sama, mengapa mereka begitu mudah mempunyai jalan 
keluar, sementara kita tidak?. Mengapa mereka memiliki 
percaya diri yang tinggi, sementara kita tidak? 

Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu 
menyelimuti pikiran kita setiap hari, dan kita kesulitan 
mencari jawabannya. Padahal kalau kita mau mencoba 
merenung sejenak, ternyata semua jawaban ada pada 
diri kita sendiri. Ada kesalahan pada diri kita dalam 
memandang segala sesuatu, Ada kesalahan pada diri kita 
dalam menanggapi atau menyikapi sebuah masalah yang 
terjadi. Karena selama ini kita selalu diliputi oleh 
pemikiran negatif, benarkah demikian?. 

Anda tidak percaya?, Oke!.. coba tanyakan pada diri 
sendiri. Sejak kita berangkat menuju kantor, apa yang 
kalian hadapi dan bicarakan dengan rekan di kantor?,... 
adalah kemacetan dijalan hingga kita telat. Atau kondisi 
cuaca ekstrim yang terjadi, jalan becek atau banjir, rumah 
kita bocor, dsb. Saat dikantor, kita disuruh rapat yang 
isinya jelas tentang rencana kerja yang harus dilakukan 
diselesaikan sesegera mungkin. Saat siang, mungkin kita 
ditelepon istri atau yang ada dirumah tentang berita 
negatif. Entah harus bayar tagihan, anak kita punya 
masalah di sekolah atau sakit, dsb. Termasuk sore hari 
hingga kita kembali ke rumah. 

Semua itu membuat kita selalu berpikir negatif, 
pemikiran negatif itulah yang membelenggu diri kita,  
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energi kita terbuang dengan percuma hanya memikirkan 
hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan secara mendalam. 
Seolah-olah kita tidak sempat lagi atau memiliki waktu 
untuk mencari solusi yang terbaik. Memang benar kita 
telah memecahkan semua persoalan untuk 
mengatasinya, namun itu hanya sesaat dan akan timbul 
persoalan yang baru karena kita tidak mencari akar 
permasalahan yang sebenarnya. 

Pemikiran kita akan memerintahkan untuk 
bertindak, namun kita selalu dihantui rasa khawatir atau 
diliputi oleh pemikiran negatif. Tantangan kita adalah 
bagaimana kita berpikir secara positif atau berpikir 
dengan benar dalam dunia yang negatif. Setiap hari kita 
selalu menerima berita-berita buruk, kita selalu khawatir 
dan merasa dunia ini sudah tidak aman bagi dirinya. 
• Pemikiran Negatif Menciptakan Awan Di saat 

Keputusan Penting 
Ketika kita memperoleh informasi yang tidak 

menyenangkan atau menimpa kita dengan buruk, kita 
menjadi tegang. Ketegangan dalam pikiran membuat 
kita berpikir seolah-olah menjadi buntu dan tidak dapat 
mengambil keputusan penting untuk bertindak. Seolah-
olah ada awan yang menyelimuti kita sehingga kita 
dapat lagi mampu berpikir dengan jernih. 

Sebagai contoh : Tiba-tiba anda dipanggil oleh 
atasan langsung yang sebelumnya sudah memarahi 
orang lain atau memang sedang memiliki masalah, apa 
yang terbayang dalam pikiran anda?. Anda langsung 
mereka-reka atau menginstropeksi diri, kesalahan apa 
yang telah anda perbuat sebelumnya. Terpikir oleh anda 
untuk membuat beragam alasan, paling tidak anda akan 
mengakui sebuah kesalahan tertentu sebelumnya 
ditanya atasan anda. 

Benar saja, ketika kita masuk keruangan bos dan 
menceritakan masalah kita, apa yang terjadi?. Beliau 
begitu murka dan marah, mungkin anda tidak menduga 
kemarahan beliau sebelumnya. Andapun begitu marah 
dan kecewa berat, karena semua kesalahan seolah 
dilimpahkan kepada anda seluruhnya (padahal mungkin 
tingkat kesalahan lebih kecil dibandingkan mereka). 
• Berita Negatif Mudah Menular 

Ketika kita menerima berita yang buruk, segala 
sesuatunya menjadi berubah akibat ekses negatif 
penularan dari berita tersebut. Ketika pemerintah 
mengumumkan adanya kenaikan gaji bagi pegawai  

negeri dalam suatu berita di media massa, apa yang 
terjadi?. Secara otomatis segala harga barang-barang   
akan naik tiba-tiba, tanpa diketahui penyebabnya 
(padahal realisasi naiknya gaji belum terjadi?). 
Demikian pula, ketika ada berita negatif di kantor, 
misalnya adanya rencana kebijakan mutasi dari BPKP 
Pusat?. Seseorang auditor yang merasa dirinya 
termasuk ‘daftar” akan terpengaruh kinerja dalam 
melaksanakan tugas. Ternyata, ketika kebijakan 
tersebut dibatalkan atau diundur, ternyata dampak dari 
ekses negatif sudah terjadi !.   
• Pemikiran Negatif Membesar-besarkan Segalanya 
Saya masih ingat ketika berkantor di BPKP Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT), hampir sebagian besar 
rumah di Kupang beratap seng gelombang, termasuk 
rumah dinas yang saya tempati. Saya tinggal di rumah 
kompleks rumah dinas daerah Kelimutu, kebetulan di 
halaman rumah dinas ada pohon mangga. Hal yang 
paling menganggu bagi saya adalah ketika datang 
musim buah, memang mengasyikkan makan buah 
mangga ranum dari pohon. Namun yang cukup 
menganggu setiap malam, ketika buah mangga tersebut 
jatuh dari pohon yang mengenai atap rumah. Blaar!, 
cukup mengagetkan. Demikian halnya saat hujan turun 
begitu keras terdengar, padahal jika saya perhatikan 
ternyata tetesan air hujan tidak begitu deras.  
Kisah saya tersebut hanya mengandaikan tentang 
kiasan dari berita negatif. Ketika kita menerima berita 
tersebut tanpa mempertimbangkan kebenaran atau 
mengevaluasi dampaknya terhadap diri kita. Akibat 
pemikiran negatif mengakibatkan rasa khawatir yang 
berlebihan, kita sudah membayangkan sesuatu dampak 
yang belum tentu terjadi. Laksana kita tinggal dalam 
rumah beratap seng, ketika turun hujan kita merasa 
tetesan air hujan bagaikan badai karena suaranya 
begitu keras terdengar. 
• Pemikiran Negatif Akan Membatasi Potensi Kita 

Akibat pemikiran negatif yang menyelimuti diri kita, 
mengakibatkan kita begitu sibuk mengurusi atau 
menyikapi permasalahan secara berlebihan. Dampak 
negatifnya adalah kita tidak dapat menghasilkan potensi 
kita secara maksimal. 

Saya dapat menggambarkan kondisi tersebut 
seperti yang saya tulis pada prolog tulisan tentang kisah 
ikan  oscar dan binatang jangkrik. Hidup yang kita  alami  
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jika memiliki pemikiran negatif tak ubahnya seperti ikan 
oscar atau jangkrik. Ketika kita sudah berusaha untuk 
berubah namun kegagalan yang kita peroleh, akhirnya 
kita tidak mau lagi berubah. Banyak orang yang maju 
hingga ke pembatas keinginan, kemudian mereka 
berhenti karena sikap keterbatasan yang mengungkung 
dirinya. Mereka takut perubahan, mereka hanya dapat 
melihat kisah kesuksesan oang lain, tekadang hanya 
sebuah iri yang tidak berasalan terhadap orang lain. 
• Pemikiran negatif mencegah kita untuk menikmati 

kehidupan 
Jika anda mengikuti tulisan ringan saya sebelumnya 

tentang “HP hilang dan Office Boy”, itulah sebagai 
gambaran dari pernyataan di atas. Sang eksekutif yang 
merasa kehilangan dan menganggap si Office Boy 
kantor yang mengambilnya, maka seharian tidak tidak 
dapat menikmati hidupnya. Pikirannya selalu tersita 
untuk mengamati segala gerak gerik si Office Boy, ada 
rasa kebencian di hati untuk melaporkan ke Polisi 
seandainya dia menemukan bukti kesalahannya.  

Namun apa yang terjadi ketika sore hari tiba,  HP 
tersebut yang seharian dicarinya  ternyata terjatuh di 
dalam mobil yang diparkir di basement (pantas saja dia 
tidak dapat mengontak HP-nya yang dianggap diambil 
oleh Office Boy tersebut). Untungnya sang eksekutif 
tidak menuduh langsung, dan dia memang meminta 
maaf atas kesalahan sikap terhadap Office Boy yang 
jujur tersebut. Tetapi betapa menyakitkan selama 
seharian kemarin, semua pikiran tersita terhadap hal-hal 
yang tidak perlu dilakukan termasuk konsentrasi bekerja 
berkurang akibat hal tersebut.  
• Penutup 

Mungkin masih banyak lagi dampak dari sikap kita 
yang memiliki pemikiran negatif. Oleh karena itu, jika 
anda merasa sadar bahwa dalam hidup ini selalu 
bersikap seperti itu. Mulailah dari sekarang anda 
merubah sikap !, tidak ada kata terlambat jika kita mau 
berubah. Buanglah jauh-jauh pemikiran tersebut yang 
membuat anda hidup merasa tidak nyaman, hidup yang 
hanya bisa melihat kesuksesan orang lain dengan rasa 
iri berlebihan. Bahkan yang lebih parah, anda mencoba 
menghujat Tuhan, karena merasa tidak adil terhadap 
hidup kita. Disini ada tips penyemangat ketika anda 
merasa gagal dengan berserah diri kepada-Nya: 

Ya Tuhan, apakah Engkau mencoba 
mengatakan sesuatu kepadaku?, karena.... 

Kegagalan tidak berarti aku orang gagal, 
melainkan aku belum berhasil. 

 

Kegagalan tidak berarti aku tidak mecapai 
apapun, melainkan aku sudah mempelajari 
sesuatu. 

Kegagalan tidak berarti aku orang bodoh, 
melainkan aku mempunyai keyakinan untuk 
mencoba.  

Kegagalan tidak berarti aku mendapat malu, 
melainkan aku berani berusaha. 

Kegagalan tidak berarti aku tidak memiliki, 
melainkan aku harus melakukan sesuatu dengan 
cara berbeda. 

Kegagalan tidak berarti aku rendah, melainkan 
aku punya alasan unutk memulai lagi. 

Kegagalan tidak berarti aku harus menyerah, 
melainkan aku harus berusaha lebih keras. 

Kegagalan tidak berarti aku tidak akan berhasil, 
melainkan aku perlu kesabaran lebih banyak. 

Kegagalan tidak berarti Engkau telah 
meninggalkanku , melainkan Engkau pasti 
mempunyai gagsan yang lebih baik untukku. 

...Amin. 

Penulis:  Subroto, Ak.MM 
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Cerita Ringan Cak Bro : 
Suatu hari ada dua pengantin muda, dimana sang 

istri harus mengikuti tugas sang suami sebagai tentara 
yang ditempatkan didaerah terpencil, daerah pebatasan 
Kalimantan. Awal mulanya, sang suami menasehati untuk 
tidak perlu tinggal disana karena dia yakin tidak akan 
betah tinggal di daerah tersebut. Namun demi cinta 
terhadap suami, dia akan tetap ikut serta sesuai dengan 
nasehat orang tuanya. 

Benar saja, awal pertama disana sang istri, yang 
berasal dari kota besar, merasa tidak betah dengan 
kehidupan di daerah tersebut karena dia tidak dapat 
membayangkan sebelumnya. Dia tinggal di sebuah pondok 
yang begitu sederhana (maklum rumah dinas tentara), 
letak rumah dengan tetangga sangat berjauhan dengan 
penerangan lampu listrik yang terbatas, mereka pun 
tidak memiliki pesawat televisi karena jangkauan siaran 
terlalu jauh untuk daerah tersebut.  

Hari-harinya begitu panjang dan membosankan 
dengan cuaca yang begitu panas, ditambah lagi penduduk 
kampung disekitar tidak satupun yang dapat berbahasa 
Indonesia. Setiap minggu sang suami baru pulang 
kerumah karena bertugas sebagai tentara penjaga 
daerah perbatasan, dia pun selalu membawa jatah 
perbekalan (beras, minyak dan bumbu dapur, termasuk 
lauk pauk). Saat sang suami datang dan ia mengeluh akan 
kehidupan disana, sang suami hanya mengatakan 
bersabar karena jatah untuk pulang harus menunggu tiga 
bulan lagi.  

Untuk pergi menuju kota besar harus dilalui melalui 
perahu yang datang seminggu sekali, kemudian 
dilanjutkan ke kota Provinsi dengan bis antar kota yang 
datang dua hari sekali. Dari kota Provinsi itulah, mereka 
bisa kembali ke kota mereka berasal dengan 
menggunakan pesawat. Mendengar penjelasan sang 
suami, istrinya hanya berdiam diri dan masuk kedalam 
kamar. 

Karena merasa sudah tidak tahan lagi untuk tinggal 
di daerah terpencil tersebut, sang sitri mengirim surat 
yang ia titip lewat suaminya saat kembali bertugas.  

Seminggu kemudian ia baru memperoleh jawaban surat 
dari orang tuanya, saat sang suami kembali pulang. Dalam 
surat yang ia kirim, dia menceritakan ketidak betahan 
tinggal didaerah tersebut dan berencana akan kembali 
pulang kerumah tiga bulan lagi. Dalam jawaban surat dari 
orang tuanya hanya meminta dia untuk selalu bersabar 
menerima keadaan tersebut. Namun ada beberapa kalimat 
yang membuat dia berpikir yakni “ Dua orang laki-laki dalam 
penjara setiap malam selalu melihat dunia luar lewat terali 
jendela. Yang satu hanya melihat tembok-tembok kukuh 
yang mengelilingi dinding penjara. Sedangkan yang satu lagi 
begitu bergembira karena dapat melihat indahnya bintang-
bintang yang gemerlap”.  

Dibacanya berulang-ulang kalimat tersebut, membuat ia 
tersadar dan malu. Ia bertekad untuk tetap menemani sang 
suami, ia akan berusaha mencari ‘bintang-bintang tersebut’. 
Usai mengantar sang suami kembali bertugas, dia pun 
segera menyambangi rumah tetangganya untuk berkenalan. 
Tetangganya pun menerima dengan tangan terbuka, mereka 
pun mengajari cara berkebun untuk menanam sayuran 
karena mereka tidak dapat mengandalkan ‘jatah’ yang 
dikirim seminggu sekali. 

Dia pun mulai mencoba berkenalan dengan beberapa 
penduduk sekitar ketika dia turut serta mencoba belajar 
berladang untuk menanam palawija (menanam jagung dan 
umbi-umbian yang diselingi dengan sayuran dan tumbuhan 
lainnya seperti cabe, tomat, dll.). Penduduk itupun belajar 
dari tetangganya yang sudah lama tinggal disana dan 
membolehkan tanah adat mereka ditanami pohon dan 
hasilnya dibagi secara bersama-sama. Walau awal mulanya 
tidak mengerti bahasa mereka, namun dengan bahasa 
isyarat komunikasi pun berjalan lancar. 

Tiga bulan pun berjalan telah lewat, sang suami berkata 
apakah dia harus meminta ijin cuti untuk mengantar sang 
istri kembali pulang ke tempat asal, “ Istriku sayang,..walau 
pun cukup berat saya harus berpisah bersamamu.... sesuai 
dengan janji saya akan mengantarkan kamu kembali 
kerumah. Namun apa jawaban sang istri “ Saya tidak jadi 
pulang sayang, saya akan disini bersamamu hingga kamu 
selesai menjalankan tugas disini...”.   
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Betapa kaget bercampur gembira mendengar 
sikap istrinya yang sangat jauh berbeda, rasa 
cinta pun semakin bertambah dan ia menjadi 
lebih tenang dalam bertugas. 

Bahkan sang istri meminta orang tuanya 
untuk mengirimi buku-buku sekolah, ia memiliki 
ide bersama tetangganya untuk mendirikan sekolah buat 
anak-anak penduduk kampung sekitar. Selang beberapa 
bulan kemudian, komandan dimana suaminya berdinas 
sangat setuju dan mengerahkan anak buahnya untuk 
mendirikan sebuah pondok sekolah. Selanjutnya, kepala 
desa pun berkirim surat kepada Kanwil Pendidikan 
Nasional (Kanwil Diknas) dan menyetujui untuk memberi 
ijin berdirinya sekolah dasar dengan mengirim beberapa 
guru. 

Ibu-ibu penduduk sekitar ternyata memiliki keahlian 
menenun dan hasilnya selalu dijual ke pasar kecamatan 
setiap minggu untuk ditukar barang kebutuhan lainnya. 
Dia dan bersama tetangga pun turut belajar menenun, 
bahkan melalui arisan yang dilakukan setiap minggu, 
sepakat untuk membeli tambahan beberapa alat tenun. 
Sepeninggal dia disana suasana kampung dan kompleks 
perumahan dinas menjadi berubah meriah. Penduduk 
sekitar pun semakin makmur karena sebagian ibu-ibunya 
sudah memiliki penghasilan tambahan dari menenun dan 
tidak perlu menjual ke pasar.  

Melalui kerjasama lewat Bhayangkari dan Dharma 
Wanita, usaha mereka pun disambut positif. Mereka 
diberi tambahan modal dan boleh menitipkan hasil tenun 
lelwat koperasi di Provinsi. Keberhasilan mereka pun 
menjadi contoh, bahkan beberapa pejabat banyak yang 
berdatangan dan dijadikan  proyek percontohan bagi 
kompleks dinas di daerah lainnya. Jabatan sang suami 
pun semakin meningkat karena permintaan sang istri 
tidak segera pindah, justru ia dipromosikan setempat 
untuk menggantikan pejabat yang lama. Waktu 
bertahun-tahun justru dilalui bersama dengan 
kebahagiaan, ditambah mereka telah dikaruniai oleh 
putra-putri mereka, dan merubah kehidupan mereka. 

Ulasan dibalik Kisah 
Prestasi besar dalam hidup kita karena keunggulan 

dibandingkan  yang lainnya. Tentu saja kecakapan sangat  

penting bagi keberhasilan hidup kita. Namun 
kesuksesan atau kegagalan tidak hanya karena 
dianggap ‘takdir’ atau keberuntungan yang 
menaungi kita, melainkan sikap mental daripada 
kemampuan mental semata.Banyak sekali orang 
yang pintar namun berkinerja rendah, tetapi 

keberhasilan justru dihasilkan oleh orang yang biasa-
biasa saja namun menghasilkan kinerja tinggi. 

Apa yang membuat mereka berubah dalam kisah 
tersebut?, bukan karena daerah terpencil dima ia 
tinggal, bukan karena penduduk kalimantan di daerah 
terpencil yang membuat ia terkenal sebagai penghasil 
tenun dan dapat di ekspor ke beberapa mancanegara. 
Hanya dengan mengubah sikapnya sendiri, wanita 
tersebut bisa mengubah pengalaman yang menyedihkan 
menjadi pengalaman yang memberinya imbalan besar 
yakni keberhasilan dan kesuksesan sebagai wanita 
pengusaha. 

J. Sidlow Baxter dalam bukunya ‘Awake, My Heart’ 
menuliskan “ Apa perbedaan antara sebuah rintangan 
dan kesempatan?. Sikap kita!. Setiap kesempatan 
mempunyai kesulitan dan setiap kesulitan mempunyai 
kesempatan”. 

Ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit, 
seseorang dengan sikap yang menonjol akan 
memanfaatkan sebaik-baiknya. Kehidupan bisa 
disamakan dengan batu gerinda, apakah kita tergerinda 
sampai habis atau mengasah kita menjadi semakin ‘tajam’ 
tergantung bagaimana kita bersikap. 

Para pemimpin besar muncul ketika krisis terjadi. 
Dalam beberapa buku biografi orang-orang yang sukses, 
kita akan temui pengalaman-pengalaman disaat mereka 
sulit dan selalu mengalami kegagalan. Namun akhirnya 
mereka bangkit hingga memperoleh kesuksesan yang 
dikenang oleh masyarakat. Dalam situasi yang sulit, 
memaksa mereka muncul diatas rata-rata kemampuan 
yang lain, bukan hanya mereka memperoleh jalan keluar, 
tetapi mereka mendapatkan kekuatan luar biasa dalam 
dirinya. 

Lihatlah pohon-pohon yang tumbuh di atas batu 
karang di tepi pantai. Ketika menjadi benih, ia mencari 
jalan  mendesak  batu  atau  tanah  yang  keras,  bekerja 
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keras mencari sinar mentari dan udara kemudian bergulat melawan terpaan ombak. Coba sekali lagi perhatikan 
hasilnya, urat-urat atau akar pohon tersebut menghasilkan serat kayu yang liat dan keras.  
Buku ‘Robinson Crusoe’ ditulis dalam penjara, John Bunyan menulis buku “ Pilgrim’s Progress’ dalam penjara Bedford. 
Bethoven hampir tuli secara total dan dibebani Bedford. Bethoven hampir tuli secara total dan dibebani kesedihan 
ketika ia menghasilkan cipta karyanya yang hebat. Bahkan Presiden RI pertama, Sukarno menghasilkan buku ‘Dibawah 
bendera Revolusi’ saat beliau diasingkan dipenjara di Boeven Digul. 

Kesimpulannya bahwa kesuksesan atau kegagalan bukanlah sebatas takdir semata, seperti tercantum dalam Al-
Qur’an “Bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum, jika kaum itu pun sendiri tidak merubahnya”.  Karena 
takdir, kita hanya bisa meratapi jika kita mengalami kegagalan, namun kesombongan yang berlebihan karena kita 
merasa sukses.  

Kehidupan kita pasti tidak akan dapat terhindar dari sebuah masalah atau kesulitan. Semua jawaban selalu 
terdapat didalam pertanyaannya, demikian pula dengan kesempatan dan kesuksesan justru terletak tepat di dalam 
masalah tersebut. Semua tergantung dari kita, cara kita memandang sebuah persoalan hidup, maka kehidupan itulah 
yang telah kita pilih dan dijalani. 

 
 

Catatan :  
Ini hanya karangan fiktif belaka. Jika kisah sejenis di daerah tersebut kalau pun ada dan terjadi, semata-

mata hanya kebetulan belaka. 
 

Ide penulisan : 
Mengembangkan Sikap Pemenang, John C. Maxwell, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996. 
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Pengantar 
Sabtu pagi (23/04/2011) saya menyalakan TV untuk menonton 
acara yang ada, saat itu saya merasa tertarik dengan salah satu 
acara TV tentang kisah produk minuman ringan dari jepang yang 
saat ini mulai disukai masyarakat kita yakni “Pocari Sweat”. 
Dibawah ini akan saya uraikan kisah sukses Dr. Akihito yang 
gigih dengan keyakinannya. 
Awal Mula Produk Baru Ditolak karena Cita Rasanya 

Pocari Sweat merupakan produk minuman yang dihasilkan 
perusahaan PT Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. yang diciptakan 
pada tahun 1980-an. Saat itu, salah satu karyawan riset 
mengajukan sebuah minuman dengan cita rasa baru. Minuman 
tersebut berupa hasil eksperimen dari berbagai ekstrak buah jeruk 
dengan kadar gula yang rendah. Pada awal hasil pengujian riset, 
semua karyawan riset yang mencicipi menolak minuman dengan 
kadar gula rendah karena rasanya yang tawar dan sedikit hambar. 
Namun ketika mereka diajak jalan-jalan untuk mendaki bukit, 
dan ketika meminumnya ada rasa segar ditubuh, sehingga Kepala 
riset perusahaan berkeyakinan bahwa minuman tersebut sangat 
dibutuhkan jika kita merasa lelah atau sehabis beroleh raga. 
Dr. Akihito selaku Direktur Utama perusahaan akhirnya 
menyetujui bahwa minuman tersebut patut diproduksi karena 
memiliki cita rasa yang unik. Saat minuman tersebut diajukan 
dalam rapat dewan direksi untuk diproduksi, semua direksi 
merasa keberatan karena rasa minuman tersebut aneh. Tetapi Dr. 
Akihito tetap bersikukuh agar tetap memproduksi dan merasa 
yakin bahwa minuman tersebut pasti sangat disukai oleh 
masyarakat jepang. 
Pada awal tahun 1980,  PT Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 
meluncurkan produk minuman yang diberi nama POCARI 
SWEAT, Pocari dari kata jepang berarti semangat sedangkan 
Sweat dari bahasa inggris berarti keringat. Melalui 
marketingnya minuman tersebut ditawarkan pada toko-toko 
minuman di jepang, namun saat dicoba hampir semua pedagang 
retail menolaknya karena rasa minuman tersebut aneh sekali. 
Demikian pula, saat mereka membuka stand sebagai promosi, 
semua pengunjung saat mencicipi merasa tidak suka dengan 
minuman tersebut. 

Keyakinan Pemimpin bahwa Sosialisasi Perlu Biaya Besar 

Pada laporan triwulan pertama tahun 1980, dalam rapat dewan 
direksi disimpulkan bahwa minuman tersebut gagal dipasarkan 
karena tidak ada satupun laporan penjualan yang mencatat bahwa 
minuman tersebut laku terjual. Dr. Akihito selaku Direktur 
Utama tetap dengan keyakinannya, bahkan membuat keputusan 
yang spektakuler agar produk minuman diberikan secara gratis 
kepada seluruh masyarakat jepang. Alasannya, minuman dengan 
rasa unik tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat agar 
mereka tahu dan memang perlu biaya besar untuk 
mensosialisasikannya. 
Demikian halnya dalam laporan triwulan kedua tahun 1980, 
catatan laporan penjualan belum menunjukkan hasil yang 
signifikan dan perusahaan justru mengalami kerugian sebesar 
400 ribu Dollar. Dr. Akihito selaku Direktur Utama tetap saja 
dengan keyakinannya yang teguh, bahkan meminta kepada 
bagian marketing agar tetap membagikan secara gratis produk 
minuman tersebut pada moment-moment tertentu, misalnya : 
kepada siswa-siswa yang habis berolah raga, acara pertandingan 
olah raga, pengunjung sauna atau senam kebugaran, maupun para 
pejalan kaki yang terlihat keletihan. Memang benar, minuman 
tersebut akan terasa khasiatnya saat tubuh terasa lelah sehabis 
olahraga yang sangat membutuhkan cairan, walau rasanya aneh 
namun menyegarkan tubuh. 

Kegigihan Membuahkan Hasil Menakjubkan 
Pada triwulan ketiga tahun 1980 adalah akhir musim semi di 
jepang dan berganti musim panas, disaat itu terjadi peristiwa 
yang sangat mengejutkan. Kantor PT Otsuka Pharmaceutical Co., 
Ltd. menerima banyak pesanan dari seluruh toko minuman dan 
retail di jepang karena stock persediaan minuman POCARI 
SWEAT habis terjual, dalam musim panas masyarakat jepang 
ternyata sangat menyukai minuman tersebut sebagai penghilang 
dahaga dan penyegar badan. Sejak saat itu, produk minuman 
tersebut menjadi kesukaan masyarakat jepang sebagai minuman 
energi pengganti ion tubuh atau “ion supply energy”. 
Dan di akhir triwulan tahun 1980, laporan penjualan melonjak 
drastis sehingga PT Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. mencetak 
laba perusahan cukup menggembirakan sebesar 800 milliar 
Dollar. Setiap tahun produk minuman tersebut meningkat dengan 
tajam dengan rata-rata perolehan laba cukup fantastis di tahun 
berikutnya yakni sebesar 1.400 milliar tahun 1990 dan 2,1 triliun 
Dollar tahun 2000 berkat kegigihan dan keyakinannya sang 
Direktur Utama dalam menjalankan roda perusahaan. 
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“KEGIGIHAN DAN KEYAKINAN SEBAGAI KOMITMEN PIMPINAN UNTUK MENUJU 
KESUKSESAN” 

Kesamaan Kisah Sukses SPIP di Indonesia Dengan Produk 
Pocari Sweat di Jepang 



 

  

Kesamaan Kisah Suskses Pocari Sweat Dengan SPIP 
Ketertarikan saya dengan kisah sukses minuman tersebut agak 
mirip dengan kisah BPKP dengan produk “SPIP-nya”. Masih 
teringat dengan jelas saat pertama Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dilaunching melalui PP Nomor 60 Tahun 
2008. Peraturan Internal Control terbaru dari Amerika yang 
dikenal dengan COSO atau Committee on Sponsoring of 
Organization (COSO) of The Treadway Commission yang 
diperuntukkan bagi organisasi swasta, justru pemerintah 
Indonesia memberanikan diri untuk mengadopsi peraturan 
tersebut dan menyesuaikan menjadi Internal control pemerintah 
yang dikenal dengan SPIP. 
Pada awal terbitnya peraturan tersebut banyak orang yang 
menyangsikan karena menganggap SPIP sangat sulit diterapkan 
pada organisasi pemerintah. Begitu beraninya pemerintah 
Indonesia yang menyanggupi bahwa SPIP atau COSO versi 
Indonesia yakin dapat diterapkan pada instansi pemerintah. 
Padahal saat itu, hanya beberapa negara yang merencanakan 
untuk mengadopsinya, salah satunya negara di Afrika Selatan. 
Melalui BPKP, Presiden memberikan amanah seperti yang 
termaktub dalam PP tersebut yakni BPKP sebagai pembina dan 
penyelenggara SPIP bagi Instansi pemerintah pusat dan daerah. 
Seluruh pejabat BPKP dan jajarannya segera menyiapkan diri 
dengan rencana kegiatan atau action plan mulai dengan 
membentuk kelompok atau tim serta Satuan Tugas (Satgas), ada 
yang keluar negeri untuk menimba ilmu maupun melakukan 
studi banding (benchmarking) terkait dengan bagaimana 
melakukan penerapannya, dan beberapa pejabat BPKP di dalam 
negeri melakukan konsolidasi internal dan sharing 
knowledgement maupun road show untuk mensosialisasikan 
SPIP. Padahal tak jarang orang mencibir atau merasa pesimis, 
apakah mungkin SPIP yang sebatas konsep itu dapat diterapkan 
di instansi pemerintah. Kegamangan semua orang akan 
keberhasilan penerapan SPIP karena pola pikir dan budaya 
organisasi pemerintah sangat berbeda dengan organisasi swasta, 
belum lagi Conflict of interest pejabat yang sangat dominan 
termasuk ‘political will’ instansi di daerah. Namun dengan 
keyakinan dan keteguhan, Kepala BPKP dan jajaran pejabat 
BPKP Pusat tetap memberikan motivasi kepada jajarannya dan 
melakukan road show pada instansi-instansi pemerintah bahwa 
betapa pentingnya SPIP bagi mereka. 
Tak lupa pula di perwakilan BPKP di daerah-daerah diminta 
masukan, beragam pendapat dari para pakar dan ahli BPKP 
mulai berembug dan saling berbagi memikirkan untuk mencari 
bentuk dalam penerapannya. Seiring sejalan, semua pejabat 
BPKP baik di daerah maupun BPKP pusat saling bahu membahu 
untuk mewujudkannya, alhasil segala infrastruktur dan pranata 
baik dalam bentuk pedoman dan slide paparan maupun buku-
buku lainnya dapat disiapkan segera. Satuan Tugas (Satgas) SPIP 
di daerah pun dibentuk dan dikirim ke BPKP Pusat untuk 
dilakukan pendiklatan dan tutorial, setelah itu ketok tular ilmu 
(sharing knowledgement) segera ditebar di seluruh antero 

Indonesia untuk melakukan sosialisasi SPIP. 
Kini usaha BPKP pun tak sia-sia, barang produk yang 
dibanggakan mulai disukai dan dibutuhkan orang atau instansi 
pemerintah. BPKP Pusat maupun Perwakilan di daerah mulai 
kebanjiran order untuk diminta dilakukan penerapan SPIP, 
berbagai kegiatan kini harus dilakukan mulai dengan sosialisasi, 
pendiklatan maupun bimbingan teknis (bimtek). Produk SPIP 
yang digawangi oleh BPKP telah menampakkan hasilnya, 
permintaan berbagai instansi mulai bertebaran termasuk 
pemerintah daerah (pemda) yang melakukan kerjasama dengan 
MoU-nya. Bahkan BPKP selaku Lembaga Negara yang 
mengawasi Pemeriksaan bagi Pemerintah juga mengakui bahwa 
perlu kontribusi BPKP untuk melakukan perbaikan secara 
internal salah satu jalannya dengan penerapan SPIP. 
Memang tidak seperti PT Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 
dengan produk ‘Pocari Sweat-nya’ yang mampu mencetak laba 
perusahan cukup menggembirakan, karena BPKP sebagai 
lembaga pemerintah yang tidak dapat mengukur secara 
profitable. Namun ada kesamaan kisah sukses diantara keduanya 
yakni dengan keteguhan dan kegigihan atas keyakinan bahwa 
produk tersebut sangat dibutuhkan masyarakat termasuk 
komitmen pimpinan yang tak lelah untuk memberikan motivasi 
agar tetap memasarkan produk walau awalnya dicibir dan 
ditolak, tapi kini mulai digemari oleh masyarakat. Dan satu hal 
lagi, seperti yang dikatakan Dr. Akihito bahwa sosialisasi 
produk memang perlu biaya besar agar mereka tahu apa yang 
mereka butuhkan. 

Penulis:  Subroto, Ak.MM. 
Ide penulisan : Kisah Sukses Pocari Sweat, 
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D alam rangka mendukung Program Go 
Green BPKP dan menyalurkan hobi 
bersepeda di kalangan pegawai BPKP Jawa 

Timur, dibentuklah klub bersepeda bagi pegawai 
BPKP Jawa Timur  yang diberi nama Auditor’s Cycling 
Club (ACC). Kegiatan utama klub ini adalah 
melakukan nggowes (ngayuh, red) bareng tiap hari 
jumat dan jika ada event-event lain. Pendirian klub 
bersepeda ini dikomandoi oleh Zainal Asrul, Dalnis di 
Bidang AN. 

Kegiatan nggowes pertama dilakukan melalui 
rute jalur Kantor BPKP menyusuri Pantai Timur Sidoarjo 
sejauh 25 km yang diikuti 15 orang pada tanggal 1 
Juli 2011. Kegiatan kedua dilakukan pada tanggal 22 
Juli 2011 menyusuri jalur Lingkar Timur Sidoarjo 
termasuk melalui kawasan industri dan tambak-
tambak dengan peserta lebih banyak yaitu 18 orang. 

Selama Bulan Ramadhan, kegiatan nggowes 
untuk sementara ditunda dan diganti  dengan 
kegiatan mempromosikan klub bersepeda ACC ini 
yang ternyata mendapat sambutan antusiame yang 
tinggi.  Apabila dilihat dari antusiasme tersebut 
semoga anggota ACC makin tambah banyak. 

Di waktu-waktu mendatang, ACC merencanakan 
memperbanyak kegiatan tidak hanya sebatas 
nggowes di sekitar kantor  saja, tapi juga di luar 
kantor, mengadakan kegiatan sosial dan cinta 
lingkungan dan lain-lain. 

AUDITOR’S CYCLING CLUB 
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M usik adalah bahasa universal yang bisa dipahami 
oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tanpa 
perlu mentranslate atau menerjemahkan semua 

bangsa di dunia dapat memahmi akan alunan musik. 
Suara alunan yang merdu dapat dihasilkan oleh jalinan 
berbagai instrument alat-alat musik dengan berbagai jenis 
musik yang diinginkan. Apalagi jika berasal dari alat-alat 
musik yang berkualitas baik, tentu akan menghasilkan 
alunan musik yang baik. 
Namun benarkah aksioma atau paradigma tersebut?, 
ternyata salah!. Sekumpulan anak jalanan yang berasal 
dari salah satu sanggar di Jakarta Utara mencoba 
merubah paradigma bahwa alunan musik yang indah tidak 
hanya berasal dari sekumpulan alat musik yang 
berkualitas. Berbagai kumpulan peralatan dapur atau yang 
ada disekitar kita dapat pula menghasilkan aneka musik 
yang indah. Harmonisasi suara yang berasal dari drum-
drum bekas, panci dan penggorengan maupun batangan 
besi jemuran dapat menghasilkan musik yang indah. 

Berbekal drum dan panci bekas tercipta musik yang indah  

IDE DAN KREATIFITAS JUSTRU BERASAL DARI SEKITAR KITA 

Panci dan penggorengan pun bisa 

Perlu Conductor juga 

Yang patut jadi perhatian adalah kreatifitas dan 
ide cerdas mereka cukup jadi panutan, dan juga jadi 
renungan bagi kita bahwa keterbatasan apa yang kita 
miliki harus disyukuri dan kita optimalkan secara 
maksimal. Sekumpulan anak Jalanan tersebut saat 
ini sedang berlatih karena di dapuk oleh salah satu 
panitia penyelenggara di Ancol untuk berpentas 
dalam acara “ Pentas Seni Kreatif Anak Jalanan”. 
Seperti yang terlihat dibawah ini, mereka sedang 
berlatih untuk mempersiapkan acara nantinya, 
rencananya mereka akan mempersembahkan 
beberapa lagu pop dan daerah. Sangat disayangkan, 
saya tidak sempat menonton karena waktunya 
berbarengan dengan acara penjelasan teknis oleh 
panitia RBN-BPKP. (Humas Jatim)  



 

  

TOUR OF  DUTY 

P elantikan dan serah terima jabatan Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur  
dilaksanakan tanggal 21 Juni 2011, Kepala 

Perwakilan yang baru, Hotman Napitupulu 
menggantikan Sidik Wiyoto. Pelantikan tersebut 
bersamaan dengan Kepala Kantor Regional II BKN 
Jawa Timur bertempat di Gedung Grahadi oleh 
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, juga dihadiri 
oleh Kepala BPKP, Mardiasmo, Kepala BKN, Irwasum 
Polda Jatim, Sekdaprov, dan segenap pejabat 
struktural BPKP Jawa Timur dan Kanreg II BKN. 

Pada acara pelantikan tersebut Gubernur 
Soekarwo menekankan perlunya etika dan moralitas 
yang menjadi basis utama pelaksanaan 
pembangunan juga sekaligus sebagai upaya 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 
kinerja birokrasi. “Hasil kinerja birokrasi 50% 
dipengaruhi leadership. Masyarakat menuntut 
seorang pemimpin yang beretika dan bermoral”. Saat 
ini ada dua permasalahan yang menjadi sorotan 
masyarakat, infrastruktur dan birokrasi. Hasil pemba-
ngunan infrastruktur dapat dilihat secara nyata tetapi 
birokrasi sampai saat ini masih dipandang bagai 
gelang karet, masih perlu diluruskan. 

Ia juga berharap pejabat baru BKN bisa 
membangun sinergi dan kerjasama yang lebih kuat, 
terutama merespon berbagai persoalan dan 
tantangan dalam memberikan pelayanan di bidang 
kepegawaian. Pakde Karwo, panggilan akrab 
Gubernur Jawa Timur, berharap di masa datang  
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PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KAPER BPKP JATIM 

pelayanan kepegawaian dapat lebih simpel dan dirasakan 
manfaatnya oleh PNS. 

Sementara itu, Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, 
Ak.,MBA,PhD. menyatakan bahwa setelah dilantik para 
pejabat segera berkoordinasi dan bersinergi untuk 
melaksanakan tugas negara yang telah dibebankan. 
Pelantikan merupakan perubahan struktur organisasi yang 
selalu dilakukan untuk mendapatkan pimpinan yang dapat 
menjawab tantangan dengan menciptakan inovasi dan 
kreatifitas. 

Keberadaan BKN sangat menentukan SDM aparat 
birokrasi yang berpengaruh pada tumbuhnya kepercayaan 
masyarakat pada kinerja birokrat. Di samping itu diperlu-
kan pengawasan dan pembinaan oleh BPKP. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa BPKP bukan lagi sebagai lembaga yang 
mencari kesalahan tetapi sebagai mitra kerja yang 
memberikan pendampingan dalam pengembangan 
manajemen keuangan daerah, khususnya penatausahaan, 
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 



 

  

TOUR OF  DUTY 

S etelah pagi dilantik menjadi Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur, Bpk. Hotman 
Napitupulu, siang hari giliran melantik Fuadi, Ak. 

sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan 
menggantikan Subroto, Ak.MM yang mendapat amanah 
baru sebagai Kasubid di Puslitbangwas BPKP. 
Pelantikan ini dihadiri seluruh Pejabat Struktural 
Perwakilan BPKP Jawa Timur. 

Selamat jalan Pak Broto...semoga lebih 
sukses di tempat yang baru. 

Selamat datang Pak Fuadi...selamat 
bergabung dengan Prolap Jatim. Kami 
menanti arahan dan bimbingan Bapak. 
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PELANTIKAN KASUBAG BARU 



 

  

GALERI 

KEGIATAN BPKP JATIM DALAM GAMBAR 

Sosialisasi Inpres No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 

MoU IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan BPKP Jatim 

Diskusi Panel  ISEI Cabang Surabaya 

Rangkaian Kegiatan HUT BPKP Ke-28 
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Kunjungan Kaper BPKP Jatim Ke BPK Jawa Timur 

Kunjungan Kaper BPKP Jatim Ke Jawa Pos 

Monitoring DAK 

Bimtek Pengelolaan Aset Kabupaten Sidoarjo 
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GALERI 

Pisah Sambut Kepala Perwakilan dan Kasubag Prolap BPKP Jatim 



 

  

1. Bimtek Penyusunan Laporan 
Keuangan 

2. Evaluasi Relevansi Program 

3. Evaluasi Efisiensi Program 

4. Evaluasi Efektivitas Program 

Contact Bidang/Person: 

• Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 
Pusat 

• Adil H.P. Simanjuntak (0812-2703-3339) 

1. SIPANDA 

2. SIMDA Keuangan 

3. Bimtek/Asistensi SPIP, 
LAKIP, LKPJ, dll. 

Contact Bidang/Person: 

• Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

• Kushandoyo (0812-320-1543) 

• Sukardi (0813-3042-9645) 

• Triadi Jatmoko (0811-744-757) 

1. GCG 

2. Manajemen Risiko 

3. Level Maturity Risk 

4. BLUD 

5. Bimtek/Asistensi Penyusunan 
Sistem 

6. SIKOMPAK 

Contact Bidang/Person: 

• Bidang Akuntan Negara 

• Ketut S. Merada (0812-850-4832) 

1. Diklat Sertifikasi JFA 

2. Diklat Teknis Substansi 

3. Diklat Kedinasan 

4. SIM Hasil Pengawasan 

5. SIMONEV 

6. BUDAYA KERJA 

1. Fraud Control Plan 

2. Perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara 

3. Saksi Keterangan Ahli 

Contact Bagian/Person: 

• Bagian Tata Usaha 

• Aida Fadliati (0813-5988-4444) 

• Fuadi (0813-4436-7660) 

Contact Bidang/Person: 

• Bidang Investigasi 

• Samono (0817-957-122) 


