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NOTA DINAS
Nomor ND- 3188 /PW 13/1/2021 

Tanggal 23 Juli 2021

Kepada
Dari
Lampiran
Hal

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 
Kepala Perwakilan 
3 lembar
Penanganan Benturan Kepentingan Pelaksanaan Penugasan 
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Lingkungan Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, dengan ini kami mengatur penanganan benturan 
kepentingan dalam pelaksanaan penugasan pengawasan di lingkungan 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
1. Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 tahun 2014 yang dimaksud dengan 

benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki 
pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas 
keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.

2. Bahwa perlu dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan pada tahap 
penyusunan rencana penugasan.

3. PFA yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam rencana penugasan 
wajib memberitahukan kondisi tersebut kepada atasan langsung sebagai 
informasi unutk penyelesaian potensi benturan kepentingan dan 
menandatangani Surat Pernyataan Benturan kepentingan (Format disajikan 
pada lampiran 1).

4. PFA yang telah melakukan penugasan konsultansi pada unit kerja tidak 
diperbolehkan untuk melalukan penugasan assurance yang sama pada unit 
kerja tersebut sampai dengan satu tahun berikutnya.

5. Sebagai bentuk penjaminan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan maka 
diharuskan setiap penugasan disertai dengan Pernyataan Independensi 
(Format disajikan pada lampiran 2).

6. Pemantauan atas penanganan benturan kepentingan di Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Timur dilakukan setiap triwulan dalam bentuk Laporan 
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Format disajikan 
pada lampiran 3).

Demikian agar kebijakan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Satyoadi, SE., ME 
198603 1 001



Lampiran -  1
ND-3188/PW13/1/2021

23 Juli 2021

PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sehubungan dengan disposisi dari Pengendali Teknis/Koordinator Pengawasan (coret 

yang tidak sesuai), saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa memiliki 

benturan kepentingan yang dikhawatirkan akan mengganggu independensi, saya dalam 

melaksanakan penugasan pada unit kerja....................................

Bahwa alasan benturan kepentingan saya ialah saya memiliki hubungan 

kekerabatan/hubungan usaha/benturan kepentingan lain (coret yang tidak sesuai) 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKP.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

S idoarjo,.................. 2021

Nama................................

N IP ...................................

Pendapat dan Kebijakan Koordinator Pengawasan

Pendapat dan Kebijakan Kepala Perwakilan



Lampiran -  2
ND-3188/PW13/1/2021

23 Juli 2021

PERNYATAANINDEPENDENSI

Sehubungan dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur nomor
ST-................... tanggal............. ten tang .................................. , kami yang bertanda tangan
di bawah ini menyatakan bahwa :
1. Hanya mempunyai hubungan kedinasan terkait pelaksanaan penugasan ini,
2. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan auditi;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan auditi;
4. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan penugasan ini sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman 
Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKP.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo......................2021

Peran N am a/N IP  Tanda Tangan
1. Koordinator Pengawasan N am a................................  1..............................

N IP ......................................
2. Pengendali Teknis N am a................................  2.................................

N IP ......................................
3. Ketua Tim N am a................................  3.................................

N IP ......................................
4. Anggota Tim N am a................................  4 .................................

N IP ......................................
5. Anggota Tim N am a................................  5.................................

N IP ......................................

Mengetahui 
Kepala Perwakilan

Alexander Rubi Satyoadi, SE., ME 
NIP 19650118 198503 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254 
Telepon (031) 8670360-2, Faksimile (031)8670911 e-mail: iatim@bpkp.qo.id

Lampiran -3
ND-3188/PW13/1/2021

23 Juli 2021

Nomor : S -  /PW 13/1/2021 ............................ 2021
Hal Laporan Monitoring dan Evaluasi

Penanganan Benturan Kepentingan 
Triwulan.....Tahun 2021

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 
di Surabaya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan dan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor ND-
......./PW13/1/2021 tanggal 23 Juli 2021 dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring
dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan .. Tahun 2021, sebagai berikut:

No. Nama Rencana Penugasan/ 
Nomor ST dan Nama 

Penugasan

Nama Pegawai yang 
Memiliki Kepentingan 
Benturan Kepentingan

Bentuk Penanganan

NIHIL* NIHIL* NIHIL*

*{Harap isinya disesuaikan dengan yang sebenarnya)

Atas rencana dan pelaksanaan penugasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Timur triwulan ... Tahun 2021 tidak terdapat kejadian pegawai yang memiliki benturan 
kepentingan dalam penugasan (harap isinya disesuaikan dengan yang sebenarnya).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan 
terima kasih.

Tim Penyelenggara Pembangunan 
Zona Integritas,
Koordinator Penguatan Pengawasan

Nama
NIP....

mailto:iatim@bpkp.qo.id


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254 
Telepon (031) 8670360-2, Faksimile (031)8670911 e-mail: iatim@bpkp.go. id

NOTA DINAS
NOMOR ND - 3189/PW13/1/2021

Kepada : 1. Para Koordinator Pengawasan
2. Kepala Bagian TU & Para Kepala Subbagian
3. Seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Dari : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
H a l : Peta Benturan Kepentingan di Lingkungan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Satu set

Sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pedoman Benturan 
Kepentingan dan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur No 
3188/PW13/1/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Penanganan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan ini diinstrusikan agar 
implementasi dan pengelolaan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKP 
Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan Peta Benturan Kepentingan sebagaimana 
terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2021
Perwakilan 4^

Rubi Satyoadi 
198603 1 001

mailto:atim@bpkp.go


PETA BENTURAN KEPENTINGAN 
PERWAKILAN BPKP PROVINSIJAWA TIMUR

No. Uraian Benturan Kepentingan PihakTerkait Penyebab Penanganan/Pencegahan Keterangan

A Benturan Kepentingan dalam 
Kegiatan Pengawasan

Masing-
masing
Bidang
Teknis

1. Perencanaan Pengawasan
a. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam penyusunan 
perencanaan pengawasan 
dengan cara 
menambah/mengurangi 
program/kegiatan;

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penyusunan perencanaan 
pengawasan dengan cara 
memasukkan auditi/mitra kerja 
ke dalam program pengawasan 
secara berulang kali tanpa 
pertimbangan yang wajar;

c. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam penyusunan 
perencanaan pengawasan 
dengan cara mengalokasikan

| dana untuk melakukan

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU,Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)
• Staff

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Flubungan afiliasi
• AdanyaunsurKKN 

(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest

• Reviu berjenjang untuk 
memastikan perencanaan 
pengawasan di proses 
sesuai SOP/pedoman

• Hubungan afiliasi adalah 
hubungan yang dimiliki 
oleh seorang pegawai 
dengan pihak tertentu baik 
karena hubungan darah, 
hubungan perkawinan 
maupun hubungan 
pertemanan/kelompok/go 
longan yang dapat 
mempengaruhi 
keputusannya.

• Korupsi adalah perbuatan 
yang secara melawan 
hukum untuk memperkaya 
diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian 
negara.

• Kolusi adalah 
permufakatan atau kerja 
sama secara melawan



pengawasan pada auditi/m itra 
kerja tertentu tanpa 
pertimbangan yang wajar;
d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penyusunan perencanaan 
pengawasan dengan cara 
mengalokasikan auditor yang 
telah melakukan kegiatan 
pengawasan selama 3 tahun 
atau lebih pada auditi/m itra 
kerja tertentu;

e. merencanakan penugasan 
audit investigatif kepada auditor 
yang dalam dua tahun terakhir 
melakukan penugasan 
konsultansi pada auditi/m itra 
kerja yang menjadi sasaran audit 
investigatif;

f. merencanakan penugasan 
pemberian keterangan ahli 
kepada auditor yang pernah 
melakukan penugasan 
konsultansi pada auditi/m itra 
kerja yang menjadi sasaran 
pemberian keterangan ahli.

hukum antar-pegawai atau 
antara pegawai dan pihak 
lain yang merugikan orang 
lain, masyarakat dan atau 
negara.

• Nepotisme adalah setiap 
perbuatan pegawai secara 
melawan hukum yang 
menguntungkan 
kepentingan keluarganya 
dan atau kroninya di atas 
kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara.

• Vested interest adalah 
keinginan/kebutuhan 
pejabat/pegawai 
mengenai suatu hal yang 
bersifat pribadi.

• Gratifikasi adalah 
pemberian dalam arti luas 
yakni meliputi pemberian 
uang, barang, rabat, 
komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma 
dan fasilitas

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. menugasi auditor yang 
memiliki hubungan afiliasi 
dengan auditi/mitra kerja;

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU,Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Reviu berjenjang untuk 
memastikan pelaksanaan 
pengawasan dilaksanakan 
sesuai SOP/pedoman



b. menugasi auditor yang 
diduga/patut diduga memiliki 
kepentingan pribadi terhadap 
calon auditi/m itra kerja;

c. menugasi auditor dalam satu 
tim  penugasan yang memiliki 
hubungan suami-istri, saudara 
kandung, serta orang tua dan 
anak;

Staff

d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
pelaksanaan pengawasan 
dengan cara memanfaatkan, 
menyebarkan, dan memberikan 
akses informasi dan data yang 
diperoleh;

e. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
pelaksanaan pengawasan 
dengan cara
mengubah/mengganti/menyem 
bunyikan fakta dan bukti yang 
relevan, kompeten, cukup, dan 
material;

f. melakukan pekerjaan lain 
untuk auditi/mitra kerja di luar 
penugasan (Moonlighting atau 
outside employment);

• Adanya unsur KKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Keterbatasan 

jumlah dan /  atau 
kompetensi SDM

• Penyalahgunaan 
wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak auditee

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP maupun 
pedoman yang berlaku

• Memberikan teguran 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku



g. memberikan perintah kepada 
auditi/m itra kerja untuk 
kepentingan pribadi;

h. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
menentukan besar tunjangan, 
honor, atau penghasilan lainnya 
dengan cara menyalahgunakan 
wewenang;

i. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi untuk menyampaikan 
laporan hasil pengawasan 
sebelum penyampaian resmi 
kepada auditi/m itra kerja;

j. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam melakukan 
pengawasan yang tidak sesuai 
dengan norma, standar, dan 
prosedur yang ditetapkan.

3. Pemantauan dan Tindak Lanjut 
Pengawasan

a. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi untuk memberikan suatu 
keistimewaan dalam penentuan 
status tindak lanjut temuan 
pengawasan;

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk

| memberikan informasi/ data

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU, Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)
• Staff

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• AdanyaunsurKKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Penyalahgunaan 

wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak auditee

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP maupun 
pedoman yang berlaku



temuan pengawasan (TP-Ill) 
kepada pihak yang tidak berhak;

c. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk 
mengurangi saldo temuan tanpa 
didukung dengan bukti yang 
relevan, kompeten, cukup, dan 
material;

d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk 
memberikan akses penggunaan 
informasi/data TP-Ill;

e. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk 
menentukan auditi/m itra kerja 
yang akan dipantau;

f. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi untuk menunda/tidak 
menerbitkan surat peringatan 
tindak lanjut (SP-1 dan SP-2);

g. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi untuk melakukan 
inputing TP-Ill yang tidak sesuai 
dengan laporan pengawasan.

• Memberikan sanksi
teguran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



B. Benturan Kepentingan dalam 
Kegiatan Dukungan Pengawasan

Bagian
Tata
Usaha

1. Urusan Kepegawaian

a. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam penyusunan 
formasi pegawai;

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penerimaan pegawai;

c. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam pemberian izin 
cuti, izin belajar, izin ke luar 
negeri;

d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penugasan pegawai untuk 
mengikuti diklat (sertifikasi 
jabatan fungsional, diklat 
subtantif, diklat kepemimpinan, 
prajabatan), tugas belajar, 
assessment, dan workshop;

e. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
pemutakhiran database 
pegawai; f. terpengaruh oleh

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU,Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)
• Staff

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Adanya unsur KKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Penyalahgunaan 

wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak stakeholder

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP, Pedoman, 
Peraturan yang berlaku

• Memberikan sanksi 
teguran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



kepentingan pribadi dalam 
memberikan atau tidak 
memberikan 
informasi/dokumen 
kepegawaian kepada pegawai 
dan pihak lain;

g. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam menunda/tidak 
menyampaikan dokumen 
keputusan kepegawaian dari 
unit kerja kepada pegawai;

h. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penyampaian data kepegawaian 
oleh pegawai kepada unit kerja, 
antara lain data pendidikan, 
anggota keluarga, status 
perkawinan, alamat pegawai, 
alamat pensiun;

i. menempatkan pegawai yang 
memiliki hubungan suami-istri, 
saudara kandung, serta orang 
tua dan anak dalam satu unit 
kerja eselon II di lingkungan 
BPKP pusat;

j. menempatkan auditor yang 
memiliki hubungan suami-istri, 
saudara kandung, serta orang 
tua dan anak dalam satu unit 
kerja direktorat/perwakilan



apabila direktur atau kepala 
perwakilan adalah 
suami/istri/saudara 
kandung/orang tua;

k. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi untuk memberikan suatu 
keistimewaan dalam pemberian 
kenaikan pangkat, promosi, 
mutasi, rekomendasi 
dipekerjakan/dilimpahkan pada 
instansi lain, rekomendasi 
perpanjangan batas usia 
pensiun (BUP), rekomendasi 
pensiun dini, dan persetujuan 
pengunduran diri;

l. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam pengenaan 
sanksi/ hukuman;

m. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
menunda/tidak memproses 
pengenaan denda/ganti rugi 
ikatan dinas;

n. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
menunda/tidak memproses 
pemberhentian dari PNS;

o. terpengaruh oleh
kepentingan pribadi dalam______



penilaian kinerja/prestasi kerja 
pegawai, serta pemberian 
penghargaan kepada pegawai 
dan unit kerja.

2. Urusan Keuangan

a. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam usulan dan revisi 
anggaran, serta distribusi 
anggaran dengan 
mengistimewakan unit 
kerja/bidang tertentu;

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penyusunan anggaran dengan 
melakukan mark-up pada mata 
anggaran, revisi anggaran, dan 
pelaksanaan/pemanfaatan 
anggaran;

c. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam perencanaan 
program/ kegiatan RKA-KL yang 
tidak sesuai prioritas;

d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
penggunaan uang persediaan 
untuk kegiatan di luar 
peruntukkannya;

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU,Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)
• Staff

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Adanya unsur KKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Penyalahgunaan 

wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak stakeholder

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP, Pedoman, 
Peraturan yang berlaku

• Memberikan sanksi 
teguran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



e. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
pembayaran kepada yang 
berhak dengan cara 
menunda/mempercepat 
pembayaran karena berbagai 
alasan di luar ketentuan.

f. menunjuk pegawai biro 
keuangan/subbagian keuangan 
sebagai panitia pengadaan 
barang/jasa;

g. berhubungan langsung atau 
tidak langsung dengan supplier/ 
rekanan baik pegawai biro 
keuangan/subbagian keuangan.

3. Urusan Hukum

a. menugasi pegawai yang 
memiliki hubungan afiliasi 
dengan pihak yang berperkara;

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
menunda/tidak menyampaikan 
dokumen dan informasi hukum;

c. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam memberikan 
telaah legislative drafting, legal 
opinion, dan bantuan hukum.

• Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur

• Para Korwas, Kabag 
TU, Kasubbag

• Pegawai (JFA&JFU)
• Staff

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Adanya unsur KKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Penyalahgunaan 

wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak terkait

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP maupun 
pedoman yang berlaku

• Memberikan sanksi 
teguran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



4. Urusan Umum

a. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam pembuatan/ 
pengusulan/penetapan 
spesifikasi pengadaan 
barang/jasa yang mengarah 
pada merk tertentu;

Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa 
Timur
Para Korwas, Kabag 
TU,Kasubbag 
Pegawai (JFA&JFU) 
Staff

b. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi dalam 
pengusulan kegiatan pengadaan 
dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana;

c. terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi dalam memenangkan 
tender/menunjuk langsung 
penyedia barang/jasa tertentu;

d. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk 
memberikan suatu 
keistimewaan dalam 
pendistribusian belanja modal 
dan barang inventaris kantor;

e. terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi untuk 
memberikan suatu 
keistimewaan dalam pemberian 
izin menempati rumah dinas, 
kendaraan operasional, dan aset 
lainnya kepada pegawai;_______

• Pegawai belum 
memahami 
SOP/pedoman 
terkait

• Adanya unsur KKN 
(Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme)

• Vested interest
• Gratifikasi
• Penyalahgunaan 

wewenang

• Menugaskan personal 
yang tidak mempunyai 
hubungan afiliasi dengan 
pihak penyedia barang jasa

• Menanamkan nilai-nilai 
pionir

• Meningkatkan kompetensi 
pegawai dan ketaatan 
terhadap SOP, Pedoman, 
Peraturan yang berlaku

• Memberikan sanksi
teguran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



f. menunjuk pejabat pembuat 
komitmen atau panitia 
pengadaan barang/jasa bila 
terdapat calon rekanan yang 
memiliki hubungan afiliasi;

g. menunjuk rekanan baik 
langsung maupun tidak langsung 
yang berasal dari pegawai BPKP 
dalam pengadaan barang/jasa;

h. melibatkan diri dalam
kepanitiaan pembebasan tanah 
di instansi lain;________________


