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Tugas BPKP 
(Sesuai Inpres No. 4/2011) 

 
1. Asistensi kepada K/L/Pemda untuk 

meningkatkan pemahaman pengel-
olaan KN/D, meningkatkan kepatuhan 
terhadap per-UU, kualitas LK dan tata 
kelola, 

2. Evaluasi penyerapan anggaran 
K/L/Pemda,  

3. Audit terhadap program strategis na-
sional, 

4. Rencana aksi yang  jelas, tepat, ter-
jadwal untuk mendorong penyeleng-
garaan SPIP pada K/L/Pemda 

Mandat BPKP 
(Sesuai PP No. 60/2008) 

1. Melakukan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara. 

2. Secara berkala menyusun dan 
menyampaikan ikhtisar laporan 
has i l  pengawasan kepada 
Presiden. 

3. Melakukan reviu atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 

4. Sebagai pembina penyelenggaraan 
SPIP untuk seluruh instansi 
pemerintah. 

Tujuan 
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas 

keuangan negara 
2. Meningkatnya tata pemerintahan yang 

baik. 
3. Terciptanya iklim yang mencegah 

kecurangan dan memudahkan 
pengungkapan kasus yang merugikan 
keuangan negara. 

4. T e r c a p a i n y a  e f e k t i v i t a s 
penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern pemerintah 

5. Meningkatnya kapasitas aparat 
pengawasan pemerintah yang 
profesional dan kompeten 

6. Terselenggaranya sistem dukungan 
pengambilan keputusan yang handal 
bagi Presiden/Pemerintah. 
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Untuk itu, saya akan tetap mendorong seluruh 
warga BPKP Jawa Timur untuk meningkatkan   
kompetensi   dengan   memadukan keahlian, 
pengetahuan, dan perilaku untuk merespon 
kebutuhan/permintaan stakeholder pada tahun 
2012. Kepercayaan para stakeholder harus dijaga 
terus dengan meningkatkan citra BPKP baik 
secara individual maupun organisasi. 

Kami optimis, dengan kerendahan hati dan 
Petunjuk dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, 
serta melalui peningkatan koordinasi, 
kebersamaan, dan sinergi, maka tujuan organisasi 
dan keberhasilan lain dapat dicapai. 

Semoga keberadaan BPKP Jawa Timur  
membawa manfaat bagi para stakeholder di 
wilayah BPKP Jawa Timur, dan juga memberi 
kontribusi kepada BPKP Pusat dalam mencapai 
visi dan misi BPKP. 

S ynergy in Harmony yang saya pesankan 
ketika melantik Pejabat Struktural Eselon III 
di lingkungan BPKP Jawa Timur 

(12/09/2011) direspon dengan baik oleh seluruh 
warga BPKP Jawa Timur. 

Seluruh warga BPKP Jawa Timur berusaha 
maksimal untuk mewujudkan sinergi itu melalui 
pelaksanaan tugas-tugas dengan iklhas dan  
semangat menjaga soliditas dan kebersamaan 
antar Bidang dan Bagian, serta antara pimpinan 
dan bawahan secara keseluruhan. Sinergi dalam 
harmoni yang saya harapkan, terwujud baik dalam 
pelaksanaan tugas kedinasan, maupun dalam 
hubungan pribadi. 

Sinergi dengan para stakeholder di wilayah 
Provinsi Jawa Timur juga semakin meningkat, baik 
di tingkat pemerintah provinsi, instansi vertikal, dan 
pemerintah kabupaten/kota, dan BUMN/D, serta 
Instansi Penegak Hukum dan BPK-RI. 

Motto BPKP Jawa Timur, Task2Pro, bukan 
hanya sekedar motto namun diwujudkan dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga 
BPKP Jawa Timur berhasil meraih penghargaan 
Juara I dalam hal penyerapan anggaran untuk 
pencapaian kinerja tahun 2011 yang diumumkan 
pada Rapat Kerja BPKP yang diselenggarakan 
awal tahun 2012. Kinerja output yang dicapai 
tahun 2011 dengan 274,43% dari target laporan 
pengawasan, sedangkan realisasi laporan program 
dukungan manajemen 365,91% dari target. Dan 
realisasi belanja modal 100% dari target 
Keberhasilan tersebut tentu saja sebagai 
keberhasilan seluruh warga BPKP Jawa Timur. 

Namun tugas-tugas berat terus menanti 
mengingat stakeholder di Jawa Timur cukup 
banyak dengan 39 Pemda, 17 BUMN, 68 BUMD, 
38 PDAM, 53 Rumah Sakit, dan beberapa instansi 
vertikal di Jawa Timur ini dibandingkan dengan 
keterbatasan jumlah SDM BPKP Jawa Timur.  
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H otman Napitupulu dalam sambutannya 
menyampaikan pentingnya sinergy in harmony. 

Kepada pejabat yang baru diharapkan saling bersinergi. 
Sinergi antar bidang, antar bidang dan bagian serta 
sinergi dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan 
organisasi. Selain itu Beliau menambahkan hendaknya 
dalam kita bekerja selain saling sinergi juga perlu 
dikembangkan suasana harmoni.(12/9) 

Hal tersebut disampaikan Senin, 12 September 
2011, bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Timur,  saat dilaksanakan Pelantikan Eselon III, 
Pisah Sambut Pejabat Eselon III, Pelepasan PFA di 
Lingkungan BPKP Jatim. Berkaitan dengan terjadinya 
pergantian pejabat di lingkungan kerjanya, Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman 
Napitupulu secara resmi melantik dan mengambil 
sumpah lima orang Pejabat Eselon III sekaligus.   

Pejabat yang dilantik R. Bimo Gunung Abdulkadir 
sebagai Kabag Tata Usaha, Luhur Depari sebagai 
Kabid IPP, Henrynaz sebagai Kabid APD, Ichsan 
Riyandi sebagai Kabid Akuntan Negara, dan Yus 
Muharam sebagai Kabid Investigasi.  

 

Ciptakan Sinergy in Harmony 
Pesan Kaper BPKP Jatim pada Pelantikan Pejabat Eselon III 

Pejabat yang baru dilantik tersebut akan 
menggantikan pejabat sebelumnya yang akan pindah ke 
unit baru, yaitu Henrynaz yang menjabat Kabid APD 
setempat, Adil Hamonangan yang akan mengemban 
Kaper BPKP Sulut. Berikutnya Triadi Jatmoko yang 
mengemban Kabag TU BPKP Jateng, Ketut Suadnyana 
Merada mengemban Kaper BPKP NTB, dan Samono 
yang akan mengemban Kabid Investigasi BPKP Jateng. 
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Ciptakan Sinergy in Harmony, Pesan Kaper BPKP Jatim pada Pelantikan Pejabat Eselon III 

Selepas itu, acara dilanjutkan dengan Pisah Sambut 
Pejabat Eselon III dan para Pejabat Fungsional Auditor 
(PFA), sekaligus acara halal bihalal. Ustadz Drs. Sikin 
mengajak dalam ceramahnya untuk mengamalkan 
semangat memberi kepada orang lain. Kata lain memberi 
yaitu melayani dengan penuh cinta, mawaddah, dan 
warohmah. 

Hotman Napitupulu dalam sambutannya menyampaikan 
pentingnya sinergy in harmony. Kepada pejabat yang baru 
dilantik 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 Beliau menambahkan hendaknya 
dalam kita bekerja perlu dikembangkan suasana harmoni. 

Suasana harmoni yang dimaksudkan diantaranya rasa 
saling menghargai kepada setiap pegawai baik dalam 
hubungan sebagai pribadi maupun kedinasan. Dalam 
hubungan  kedinasan Kaper meminta pegawainya 

untuk melaksanakan setiap arahan atasan dengan ikhlas. 
Diharapkan dengan kebersamaan timbul rasa saling 
menghormati, saling memiliki yang akhirnya tercipta 
suasana harmoni, kerukunan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

Pada sambutan acara pisah sambut dengan para PFA, 
Kaper menyampaikan kepada 24 orang PFA yang akan 
mutasi bahwa 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. 

Pada sesi pemberian cindera mata, Kaper memberikan 
kenang-kenangan kepada 5 pejabat struktural yang 
meninggalkan Surabaya. Pada kesempatan yang sama juga 
diberikan kepada 23 Pejabat Fungsional Auditor yang 
mutasi ke luar Surabaya. Tidak ketinggalan, Ibu Hotman 
Napitupulu selaku Ketua Dharma Wanita juga memberikan 
cindera mata baik kepada Ibu Pejabat Struktural dan Ibu 
Pejabat Fungsional. 

Acara diakhiri dengan bersalaman dan makan bersama 
dengan menu lontong sayur sajian khas lebaran. (Humas 
BPKP Jatim)  
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“ Kami sangat menghargai kedatangan Bapak 
Taufiqurrahman ke BPKP Jatim untuk 

menandatangani nota kesepahaman. Hal itu 
menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar 
Hotman Napitupulu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa 
Timur. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Perwakilan BPKP Jatim dan Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk Tentang Tata Kelola Pemerintahan dan 
Perusahaan Daerah yang Baik, dilaksanakan pada hari 
Kamis (6/10) di Kantor BPKP Jatim. BPKP Jatim diwakili 
oleh Hotman Napitupulu, Kepala Perwakilan BPKP 
Jatim dan Drs. H. Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk, 
disaksikan oleh pejabat struktural di lingkungan BPKP 
Jatim dan Pemkab Nganjuk. 

Tandatangani Nota Kesepahaman 

Bupati Nganjuk Datangi Kantor BPKP Jawa Timur 

ORGANISASI BERBASIS PENGETAHUAN 
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Bupati Nganjuk: “Saya berharap agar terwujud transfer of 
knowledge dari BPKP Jawa Timur ke Pemkab Nganjuk dalam 
hal pengelolaan pemerintah dan perusahaan daerah yang baik, 
khususnya dalam pengelolaan keuangan”                                                  

Dalam sambutannya, Drs. H. Taufiqurrahman, 
menyatakan harapannya agar  dengan  nota 
kesepahaman ini dapat terwujud transfer of  knowledge 
dari BPKP Jatim ke Pemkab Nganjuk dalam hal 
pengelolaan pemerintah dan perusahaan daerah yang 
baik, khususnya dalam pengeleloaan keuangan 
sehingga dapat meningkatkan opini BPK-RI terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dari 
WDP menjadi WTP. 

Hotman Napitupulu, menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada Bupati Nganjuk, Drs. H. 
Taufiqurrahman, yang berkenan datang ke Kantor BPKP 
Jatim untuk menandatangani nota kesepahaman. 
Hotman Napitupulu pun berjanji akan memberikan yang 
terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Hotman juga menyampaikan bahwa saat ini BPKP 
telah mereposisi dan merubah paradigma dari semula 
bersifat represif menjadi lebih bersifat prefentif dan 
pembinaan, misalnya dalam hal evaluasi pengadaan 
barang dan jasa dan pembinaan APIP Inspektorat 
Kabupaten Nganjuk. (Humas BPKP Jatim) 
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K alan BPK-RI Provinsi Jawa Timur, DR. Heru 
Kreshna Reza, menyempatkan diri datang ke 
BPKP Jatim untuk bersilaturahmi sekaligus 

melakukan koordinasi pengawasan. Kedatangan Heru 
disambut langsung Kaper BPKP Jatim, Hotman 
Napitupulu, di ruang kerjanya. Pada kesempatan 
pertemuan tersebut, Hotman Napitupulu atas nama 
BPKP Jatim menyampaikan selamat idul fitri kepada 
Kalan BPK-RI dan keluarga besar BPK-RI Provinsi 
Jawa Timur. 

Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut 
termasuk upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan 
pemerintah daerah di Jawa Timur mengingat masih 
banyak pemerintah daerah yang belum mendapat opini 
WTP sehingga perlu ada action plan dari pemda/
pemkot untuk membenahi laporan keuangan yang 
diharapkan dibantu BPKP Jatim. 

Berkaitan dengan tugas Perhitungan Kerugian 
Keuangan Negara, kedua belah pihak menyepakati 
diadakannya koordinasi. Setiap permintaan 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh penegak 
hukum sebaiknya dilayani  oleh salah satu antara  BPK  
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KALAN BPK-RI JAWA TIMUR BERKUNJUNG KE BPKP JAWA TIMUR 

atau BPKP. Koordinasi ini diperlukan agar sumber data 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara bisa ‘satu kata’ 
dan tidak ada hasil ganda yang membingungkan. 

Kaper BPKP Jatim menambahkan bahwa dalam 
tugasnya memerlukan hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan Pemprov Jawa Timur dan 39 Pemda/
Pemkot. Kalan BPK-RI Provinsi Jawa Timur akan 
berupaya memenuhi permintaan tersebut. 

Kaper BPKP Jatim, Hotman Napitupulu, sangat 
berterima kasih atas kesediaan Kalan BPK-RI Provinsi 
Jawa Timur yang sudah menyempatkan datang ke 
BPKP Jatim dan berharap hubungan ini terus berlanjut.  
(Humas BPKP Jatim)  
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D emikian disampaikan Walikota Malang, Drs. Peni 
Suparto, M.AP, dalam sambutannya pada acara 

Penandatatanganan Nota Kesepahaman Tentang 
Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada 
Pemerintah Kota Malang, antara Pemerintah Kota 
Malang dengan Perwakilan BPKP Jawa Timur. 

Penandatanganan MoU yang baru kali pertama 
tersebut, dilaksanakan di Kota Malang oleh Kepala 
Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, 
MBA dan Walikota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP, 
pada Kamis (13/10/2011).  

Walikota pun berterimakasih kepada Pimpinan 
BPKP Jatim yang berkenaaan membangun komitmen 
bersama dan sinergi yang kuat dalam menciptakan tata 
kepemerintahan yang baik di Kota Malang. Lebih lanjut, 
Walikota berharap pelaksanaan kerjasama penerapan 
tata kelola pemerintahan yang baik pada Kota Malang, 
dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah 
melalui alih pengetahuan di bidang pengawasan dan 
tata kelola pemerintahan, sehingga terwujud 
peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan 
sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan 
Pemerintah Kota Malang.   

Pemerintah Kota Yang Sarat Prestasi, Masih Butuh BPKP Jatim 

Untuk lebih mening-
katkan kual i tas 
pelayanan kepada 
masyarakat Kota 
M a l a n g ,  K a m i 
m e m b u t u h k a n 
sinergi yang kuat 
dengan BPKP Jawa Timur                                    

Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Hotman Napitupulu, 
dalam sambutan balasannya, pertama kali 
mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Malang 
yang telah banyak meraih prestasi dan penghargaan, 
antara lain penghargaan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat dan sejumlah pencapaian yang tercatat dalam 
rekor MURI karena mendapat 492 penghargaan prestasi 
selama tahun 2010.  

Di samping itu, Kota Malang satu-satunya 
Kabupaten/Kota di Indonesia yang sudah menerapkan 
E-KTP (Simple Identity Number) serta Index 
Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di antara 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2010. Pelayanan 
prima lain yang dicapai adalah PDAM Kota Malang 
sudah   dapat   menyediakan  air  yang  langsung  dapat  
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Pemerintah Kota Yang Sarat Prestasi, Masih Butuh BPKP Jatim 

diminum tanpa perlu dimasak terlebih dahulu, meskipun 
baru 40% dari total produksi. Dengan demikian, 
pemerintah kota yang sudah berprestasi baik pun masih 
membutuhkan kerjasama dengan BPKP Jatim.  

Hotman juga menyatakan bahwa BPKP masa kini 
telah mereposisi perannya menjadi mitra bagi 
pemerintah daerah. Selain itu, BPKP telah merubah 
paradigma dalam menjalankan tupoksinya lebih 
menitikberatkan pengawasan preventif. 

Upaya pembinaan tersebut dapat dilaksanakan 
dalam tiap tahap pelaksanaan tugas kepemerintahan 
mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna 
mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. 

Hal tersebut sejalan dengan tugas dan amanat yang 
terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Setelah sambutan, penanandatangan naskah nota 
kesepahaman oleh Walikota Malang dan Kaper BPKP 
Jatim disaksikan oleh Sekda Kota Malang, DR. Drs. H. 
Shofwan, SH,M.Si dan Kabid APD BPKP Jatim, Drs. 
Henrynaz, serta seluruh Kepala SKPD Kota Malang. 

Pemkot Malang dan BPKP Jawa Timur sepakat 
untuk menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani ini 
dengan pelaksanaan asistensi, bimbingan dan 
pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan 
dan aset di Pemkot Malang. 

Acara diakhiri dengan ramah tamah dan makan 
siang bersama. (Humas BPKP Jatim) 
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Kata Bijak: 



 

  

T ujuan inti dari kerjasama ini adalah peningkatan 
kompetensi aparat Pemerintah Kabupaten Pacitan 

agar semakin baik dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Demikian disampaikan Bupati 
Pacitan, Drs. Indartato, MM, saat acara 
penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Tata 
Kelola Pemerintahan dan Perusahaan yang Baik 
dengan BPKP Jawa Timur. Penandatanganan nota 
kesepahaman ini terasa istimewa karena baru pertama 
kali dan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Jawa 
Timur, Senin (17/10).  

Lebih lanjut, Bupati Pacitan berharap dengan 
semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat maka 
kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat.  

Bupati Pacitan juga mengungkapkan terima kasih 
kepada BPKP Jatim atas sambutan Kepala Perwakilan 
BPKP Jatim dan kerjasama yang baik ini.  

“Semoga kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan 
dengan BPKP Jawa Timur ini mendapat Ridho dari Allah 
SWT”, demikian Bupati Pacitan di akhir sambutannya.  

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman 
Napitupulu, MBA, di awal sambutannya menyampaikan 
terima  kasih atas  kehadiran  Bupati Pacitan, Sekretaris 

Sudah WTP, Tetap Perlu Kerjasama Dengan BPKP Jatim 

Daerah Pacitan dan jajarannya di Kantor Perwakilan 
BPKP Jawa Timur. “Kedatangan Bapak dan jajaran, 
merupakan suatu kehormatan bagi kami,” ujar Hotman. 

Hotman pun tak lupa mengucapkan selamat atas 
pencapaian Opini WTP dari BPK-RI yang telah diraih 
Kabupaten Pacitan, juga atas tingginya tingkat 
penyerapan anggaran di Pemerintah Kabupaten 
Pacitan, yang merupakan penyerapan tertinggi sampai 
dengan Triwulan III Tahun 2011 di wilayah Jawa Timur.  

Hotman menilai nota kesepahaman ini merupakan 
wujud  dari  komitmen  yang  tinggi  dari Pemkab Pacitan  
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sekaligus bukti kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten 
Pacitan kepada BPKP Jatim. Kepercayaan tersebut 
akan   dijawab   dengan   pemberian  bantuan   pendam-
pingan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 

Pemkab Pacitan dan  BPKP Jawa Timur sepakat 
untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah 
ditandatangani, dengan pelaksanaan asistensi, 
bimbingan dan pendampingan sesuai dengan 
kebutuhan Pemkab Pacitan. 

Hal tersebut memang sudah menjadi tugas dan 
paradigma baru BPKP masa kini, yakni melakukan 
pembinaan kepada seluruh pemda yang membutuhkan, 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dan Inpres No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan 
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Di akhir sambutannya, Hotman berharap agar 
kerjasama dan silaturahmi antara Pemerintah 
Kabupaten Pacitan dan BPKP Jatim dapat terus 
ditingkatkan di kemudian hari. 

Setelah sambutan dari Bupati Pacitan dan Kaper 
BPKP Jatim, penandatanganan dilakukan oleh 
keduanya, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Pacitan, 
Ir. Mulyono, MM, dan Kepala Bidang Akuntabilitas 
Pemerintah Daerah BPKP Jatim, Drs. Henrynaz, serta 
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan 
dan Perwakilan BPKP Jawa Timur. 

Acara penandatanganan MoU ditutup dengan doa 
dan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama. 
(Humas BPKP Jatim)  
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Dan lebih bermakna ! 
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D rs. Hotman Napitupulu, MBA, Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur, yang baru menjabat 

dua bulan menyampaikan dalam sambutannya: “Dari 
pengamatan saya permasalahan laporan keuangan 
pemkot/pemkab di Jatim ini sebagian besar tentang 
pengelolaan asset, sehingga menjadi catatan BPK 
dalam auditnya”.  

Oleh karena itu beliau mengajak Kanwil X DJKN 
Jawa Timur untuk bersinergi membantu Pemkot/
Pemkab/BUMN/D untuk meningkatkan manajemen as-
setnya. Dalam tahap awal kedua institusi ini sepakat 
menandatangani nota kesepahaman pada hari Rabu, 24 
Agustus 2011 di Gedung GKN 2 Surabaya.  

Dari BPKP Jatim dihadiri oleh Kepala Perwakilan 
yang didampingi oleh para eselon III/IV dan Dalnis. Dari 
Kanwil X DJKN Jatim di hadiri oleh Kepala Kanwil X 
DJKN Jatim didampingi para Kepala Bidang serta para 
Kepala KPKNL Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 
Jawa Timur. 

Dalam MoU di sepakati oleh masing-masing pihak 
untuk melaksanakan sinergi kegiatan dengan ruang ling-
kup membantu instansi pemerintah pusat/daerah, 
BUMN/BUMD dalam penguatan manajemen Barang 
Milik Negara/Daerah, BMN Dekonsentrasi/Tugas Pem-
bantuan, dan BMD P3D di wilayah Jatim. Selain itu juga 
penguatan tenaga pemeriksa di lingkungan Kanwil X 
DJKN Jawa Timur, penguatan pengelolaan piutang 
daerah, penguatan manajemen asset pada BUMN/ 
BUMD/PD. 

Sinergi BPKP Jawa Timur dengan Kanwil X DJKN Jawa Timur 

“Sinergi penge-
lolaan asset ini akan 

lebih mendorong 
tercapainya harapan 

pemerintah pusat/ 
daerah dalam    
meningkatkan 

akuntabilitas peme-
rintah” sambut DR. 

Lalu Hendry Y., 
S.E,Ak.,MM, Kakan-

wil X DJKN Jawa 
Timur  

Sebagian besar lingkup kegiatan tersebut memang 
merupakan tugas BPKP dan Kanwil DJKN Jawa Timur, 
sehingga dengan adanya sinergi tersebut akan lebih 
mendorong tercapai apa yang menjadi harapan peme-
rintah pusat/daerah/BUMN/BUMD dalam meningkatkan 
akuntabilitas khususnya dalam hal pengelolaan asset. 

Dalam sambutannya Kakanwil X DJKN menyampai-
kan bahwa saat ini instansinya juga banyak melakukan 
kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota khusus-
nya dalam membenahi permasalahan asset. 
Pembenahan asset yang pernah dilakukan yaitu 
menangani aset asing/Cina (ABMA/C), pengelolaan 
piutang daerah, penilaian aset daerah. Juga pelayanan 
lelang asset, serta peningkatan kualitas SDM.  

Sementara Hotman Napitupulu menyampaikan 
BPKP Jatim juga sudah memberi bantuan kepada 
pemda dalam bentuk asistensi Simda – BMD untuk 
mewujudkan pengelolaan asset yang baik. Sehubungan 
dengan hal itu, maka dengan dilaksanakannya MoU ini 
diharapkan pengelolaan asset di wilayah Jatim akan 
lebih meningkat.  

Setelah penandatanganan MoU dilanjutkan dengan 
makan bersama dengan penuh persaudaraan. (Humas 
BPKP Jatim) 
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N ota Kesepahaman Kanwil X DJKN dengan BPKP 
Jawa Timur yang ditandatangani 24 Agustus 

2011, direspon dengan cepat oleh Kakanwil Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara IX Jawa Timur, Dr. Lalu 
Hendry Yujana, dengan memenuhi undangan BPKP 
Jatim pada tanggal 19 September 2011. 

Hal ini patut diacungi jempol, bagaimana tidak, tugas 
berat yang diemban untuk mencapai target Laporan 
Keuangan Negara tahun 2011 mendapat opini WTP 
yang menjadi tugas di Kementerian Keuangan sangat 
dirasakannya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
saat ini mendapat opini WDP dan temuan besarnya 
adalah masalah asset. Asset menjadi tupoksi DJKN dan 
jajarannya.  

Dr. Lalu menyampaikan bahwa tugas DJKN wilayah 
IX Jawa Timur yang bisa disinergikan yaitu Pengelolaan 
Barang Milik Negara, Piutang Negara, Penilaian BMN, 
dan SDM. Pertemuan Kaper BPKP Jatim dan para 
Kabid dengan Kakanwil DJKN, yang membawa seluruh 
Kepala Bidangnya, ke BPKP Jatim dimaksudkan untuk 
menjodohkan Tupoksi sesuai permasalahan yang ada di 
DJKN dengan Bidang Teknis yang menangani di BPKP 
Jatim.  

Dari pertemuan tersebut Kaper BPKP Jatim 
menyampaikan permasalahan BMN di instansi vertikal 
akan  ditangani  bersama  Bidang  IPP  di  BPKP  Jatim. 

14 

Respon Cepat Kanwil X DJKN Jawa Timur 

Sedangkan  permasalahan  BMN pemda akan  dikoordi-
nasikan dengan Kabid APD. Sedangkan permasalahan 
BMN dan Puitang yang berkaitan dengan BUMN/D 
ditangani bersama Kabid Akuntan Negara. 

Selain pembicaraan tersebut juga Kakanwil DJKN 
mengharapkan BPKP Jatim bersinergi dalam hal 
menginformasikan tupoksinya masing-masing kepada 
mitra kerjanya. BPKP Jatim menginformasikan kepada 
mitra kerjanya bahwa dalam mengelola asset selain 
berhubungan dengan BPKP juga berhubungan dengan 
Kanwil IX DJKN. Demikian pula sebaliknya. Kaper 
BPKP Jatim dan Kakanwil DJKNmengharapkan saling 
bersinergi terutama dalam hal mensosialisasikan dan 
bimtek permasalahan asset. setiap ada sosialisasi 
masalah asset BPKP dan DJKN selalu diupayakan 
berkolaborasi. (Humas BPKP Jatim) 
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D irektur Utama Perum Jasa Tirta I Malang, Ir. Tjoek 
Walujo Subijanto, CES dan Kepala Perwakilan 

BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, 
MBA, menandatangani Nota Kesepahaman tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance/GCG) pada Perusahaan Umum 
Jasa Tirta I.  

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan asessmen, 
asistensi, review dan atau konsultasi penerapan GCG 
oleh BPKP Jatim. 

Ir. Tjoek Walujo Subijanto, CES, mengharapkan 
dengan adanya nota kesepahaman ini akan terjadi 
transfer of knowledge dari BPKP Jatim kepada Staf dan 
Pegawai Perum Jasa Tirta I sehingga pengelolaan 
perusahaan akan semakin baik dan akuntabel.  

Sedangkan, Hotman Napitupulu, berterimakasih 
kepada Perum Jasa Tirta I yang telah memberi 
kepercayaan pada BPKP Jatim untuk menerapkan 
GCG. Hotman, juga mengungkapkan bahwa BPKP 
Jatim siap membantu Perum Jasa Tirta I terkait tata 
kelola perusahaan yang baik. (Humas BPKP Jatim) 

Nota Kesepahaman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
Kebutuhan Dan Kepercayaan Perum Jasa Tirta I Malang 

Kebutuhan Perum Jasa Tirta I Malang atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance) dan kepercayaan Perum Jasa Tirta I Malang pada 
Perwakilan BPKP Jawa Timur  
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D i sela-sela rehat acara Seminar dan Mukernas FK-
SPI, diagendakan penandatanganan kesepakatan 

antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan 
PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. tentang Penerapan 
Tata kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di PT. Semen 
Gresik (Persero) Tbk.  

Dalam kesempatan ini Dirut PT. Semen Gresik Dr. Ir. 
Dwi Soetjipto menyampaikan sangat berterima kasih 
pada BPKP, khususnya BPKP Jawa Timur yang telah 
menjalin kerjasama dengan PT. Semen Gresik selama 
ini. Dan saat ini dimantapkan lagi dengan mengadakan 
MoU tentang Penerapan GCG. Harapannya, kedepan 
kerjasama ini bisa membawa dampak yang lebih baik 
bagi perusahaan. 

Pada sambutan yang sama, Kaper BPKP Jatim Hot-
man Napitupulu menyampaikan meskipun perusahaan 
ini sudah berkinerja baik, dibuktikan dengan perolehan 
laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 3,6 triliun,  PT. Se-
men Gresik tetap menunjukkan komitmen yang kuat 
terhadap penerapan secara konsisten dan  berkelanju-
tan GCG. Ini berarti merespon apa yang dicanangkan 
dalam Peaturan Menteri BUMN No:PER-01/MBU/2011 
tahun 2011, bahwa seluruh BUMN wajib menerapkan 
GCG. Dan pemilihan BPKP sebagai mitra untuk pen-
dampingan penerapan GCG ini merupakan pilihan yang 
tepat, karena BPKP memiliki cukup banyak tenaga yang  
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MoU Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan BPKP Jawa Timur 
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kompeten. Lebih lanjut Kaper menjelaskan bahwa, 
BPKP Jatim telah bermitra sebelumnya dengan PT. Se-
men Gresik untuk membangun Manajemen Resiko den-
gan workshop, asistensi assessment MR dan evaluasi 
maturity level MR. Dengan adanya Mou ini kedepan 
diharapkan BPKP Jatim dapat mendampingi memban-
gun infrastruktur GCG PT. Semen Gresik dalam rangka 
mengoptimalkan nilai korporasi. 

Dalam acara penandatangan MoU ini selain disaksi-
kan perwakilan dari kedua belah pihak, juga disaksikan 
oleh Inspektur Kementerian BUMN M. Ichsani, Ketua 
FK-SPI Pusat Riani T. Bondan dan beberapa anggota 
FK-SPI, Ketua SPI PT. Semen Gresik, Kabid Akuntan 
Negara BPKP Jatim Ichsan Riyandi dan beberapa staf 
yang lain. (Humas BPKP Jatim) 
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D irut PT. Barata Indonesia (Persero), R. Agus H. 
Purnomo dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa 

Timur, Hotman Napitupulu menandatangani Nota 
Kesepahaman Antara PT Barata Indonesia (Persero) 
Dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, di 
Ruang Serbaguna PT. Barata Indonesia (Persero) pada 
Selasa (27/12). 

Dalam sambutannya, R. Agus H. Purnomo 
mengutarakan bahwa PT. Barata Indonesia (Persero) 
sejak tahun 2004 telah melakukan restrukturisasi 
sehingga kondisi perusahaan semakin membaik dan 
laba yang diperoleh naik terus menjadi Rp 14 milyar dan 
ditargetkan tahun depan akan bertambah terus. 

Dirut PT. Barata Indonesia (Persero) mengatakan 
tujuan kerjasama dengan BPKP Jawa Timur adalah 
meminta dukungan dari BPKP Jawa Timur dalam hal 
pengelolaan perusahaan secara baik, efektif dan efisien 
guna menghadapi  pasar persaingan bebas bagi produk- 

MoU Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
PT. BARATA INDONESIA (Persero) DAN BPKP JAWA TIMUR 

Dirut PT. Barata 
Indonesia (Persero): 
“Kami mohon dukungan 
BPKP dalam hal 
pengelolaan perusahaan 
secara baik, efektif dan 
efisien guna menghadapi 
pasar persaingan bebas”       
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produk PT. Barata Indonesia (Persero). 
Sehingga PT. Barata Indonesia (Persero) dapat 

tumbuh dengan lebih baik. Di samping itu, untuk lebih 
memberikan keyakinan bagi Direksi bahwa pengelolaan 
perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, 
maka perlu pendampingan BPKP.  

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman 
Napitupulu, menyambut baik permintaan dari Dirut PT. 
Barata Indonesia (Persero). Hotman menegaskan 
bahwa BPKP telah merubah paradigma dan mereposisi 
perannya menjadi mitra bagi semua stakeholder.  

Berbeda dengan masa lalu, BPKP saat ini 
melaksanakan tupoksinya dengan pendekatan kapasitas 
dan profesionalisme di bidang pengawasan dalam 
melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap 
Pemda, BUMD maupun BUMN. “Untuk itu jangan ragu 
untuk meminta bantuan pada BPKP kalau ada 
kegamangan dalam proses governance”, tambah 
Hotman.  

Setelah acara penandatanganan MoU, dilanjutkan 
dengan sosialisasi GCG untuk para Direksi dan staff PT. 
Barata Indonesia (Persero). Penandatanganan MoU ini 
akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan asistensi 
sesuai kebutuhan PT. Barata Indonseia (Persero). 
(Humas BPKP Jatim)  
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PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 

T ak bisa dipungkiri besarnya peran ibu dalam 
pelaksanaan tugas kantor dan kehidupan keluarga. 

BPKP Jawa Timur pun begitu menghargai peran ibu.  
Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, 

BPKP Jawa Timur mengadakan Upacara Memperingati 
Hari Ibu pada hari Kamis (22/12), yang seluruh 
petugasnya adalah para pegawai wanita, mulai dari 
Pembina Upacara, Pemimpin Upacara, Penaik Bendera, 
sampai pada Petugas Keamanan. 

Kaper BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, 
MBA juga tampak di barisan peserta upacara di samping 
ibu-ibu Dharma Wanita. 

Upacara pun berlangsung dengan khidmat, lancar 
dan sukses, tidak kalah jika dibandingkan dengan 
upacara yang petugasnya pegawai pria. 

Usai upacara Drs. Hotman Napitupulu, MBA memberi 
selamat kepada Ibu Aida Fadliati, Kasubag 
Kepegawaian, yang bertindak sebagai Pembina 
Upacara. 

Terakhir, Kaper BPKP Jawa Timur berfoto bersama 
dengan ibu-ibu Dharma Wanita dan pegawai-pegawai 
wanita. (Humas BPKP Jatim) 

PENGHORMATAN BAGI IBU 
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M usim Haji Tahun 2011 ini sebanyak 6 orang 
Pegawai BPKP Jawa Timur yang terpanggil 

menjadi “Tamu Allah” untuk menjalankan ibadah haji. 
Badan Amal Islam (BAI) Masjid Ar-Rahman yang ada di 
Kantor BPKP Jawa Timur mengadakan pembekalan 
kepada ke 6 calon jemaah haji tersebut  

Kegiatan pembekalan calon jemaah haji ini 
dilaksanakan BAI pada hari Senin (3/10) dengan 
pembimbing Ust. Hamid Rais dimaksudkan guna lebih 
meningkatkan kesiapan mereka dalam menjalankan 
ibadah haji. 

Siraman rohani yang disampaikan Ust. Hamid Raid 
sungguh menyejukkan bagi jemaah yang menghadiri 
acara pembekalan juga sangat bermanfaat bagi calon 
jemaah haji sebagai bekal dalam menjalankan ibadah haji 
di Tanah Suci. 

Selain kegiatan pembekalan bagi calon jemaah haji, 
BAI Masjid Ar-Rahman BPKP Jawa Timur secara rutin 
selalu mengadakan kegiatan-kegiatan siraman rohani 
baik bagi pegawai BPKP Jawa Timur maupun bagi 
masyarakat sekitar Kantor BPKP Jawa Timur. 

Kegiatan tersebut adalah: 
Kajian Tauhid 
Dilaksanakan setiap hari Senin minggu genap ba’da 
Shalat Dhuhur oleh Ustad Nadjikh Ikhsan. 
Kajian Fiqih 
Dilaksanakan setiap hari Senin minggu ganjil ba’da 
Shalat Dhuhur oleh Ustad Hamid Rais 
Pemahaman Bahasan Al Quran 
Setiap hari Jumat ba’da Shalat Ashar oleh Ustad M. 
Sa’roni 
Kajian Muslimah 
Dilaksanakan setiap hari Jumat ba’da Shalat Jumat 
Kultum Ba’da Shalat Dhuhur 
Dilaksanakan setiap hari ba’da Shalat Dhuhur 

Pegawai BPKP Jawa Timur, ditengah kesibukannya 
menjalankan tupoksi, senantiasa meramaikan Masjid Ar-
Rahman dengan kegiatan-kegiatan tersebut. (Humas 
BPKP Jatim) 

Pembekalan Calon Jemaah Haji BPKP Jawa Timur 
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T akbir, Tahlil dan Tahmid bergema di seantero 
bumi memuji dan mengagungkan Asma Allah. 
Pada hari itu, seluruh Umat Muslim 

melaksanakan salah satu perintah Allah untuk 
menyembelih hewan qurban, termasuk di halaman 
belakang Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur guna 
mengingat dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim 
AS. 

Sesungguhnya ibadah qurban adalah  salah satu 
ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan 
diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala, sebagai wujud 
keikhlasan hamba-hamba yang senantiasa tunduk 
kepada perintah-perintah-Nya dan kepada syari’at-
syari’at-Nya. Oleh karena itu bukanlah darah-darah 
yang ditumpahkan, dan bukan pula daging-daging 
yang dibagikan yang akan sampai kepada Allah, sebab 
Allah jalla wa’ala, tidak membutuhkan semua itu akan 
tetapi yang akan sampai kepada Allah dan demi 
kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri adalah 
ketaqwaan mereka. 

Penyembelihan hewan qurban tahun ini di BPKP 
Jawa Timur sebanyak 3 ekor sapi dan belasan 
kambing berlangsung khidmad dan sarat makna, den-
gan pengawasan mahasiswa FKH Universitas Air-
langga agar daging qurban aman untuk dikonsumsi. 

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman 
Napitupulu, MBA, turut menyaksikan penyembelihan 
hewan qurban. Pak Hotman terlihat antusias mengikuti 
seluruh kegiatan pada hari itu. 

Panitia Idul Qurban dari Badan Amal Islam Masjid 
Ar-Rahman bekerja dengan keras dan ikhlas untuk 
membagikan daging qurban kepada para mustahiq di 
sekitar Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. 

Semoga bukan daging dan darah hewan qurban 
yang sampai kehadlirat Illahi Robbi tapi ketulusan serta 
keikhlasan dari para Muzaki yanga diterima dan dicatat 
sebagai amal soleh.ALLAHUMMA AMIN. (Humas 
BPKP Jatim) 

Gema Takbir, Tahlil dan Tahmid di BPKP Jawa Timur 
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D itengah guyuran hujan sore pada hari Sabtu 17 
Desember 2011, Persekutuan Oikumene Perwaki-

lan BPKP Provinsi Jawa Timur menggelar Ibadah dan 
Perayaan Natal. Tema Natal tahun 2011 ini adalah 
“Bangsa yang berjalan didalam kegelapan telah melihat 
terang yang besar” sesuai tema PGI dan KWI. Sesion 
pertama yang dimulai pukul 17.00 dengan acara ibadah 
ini dihadiri anggota oikumene beserta keluarga dan di-
hadiri para pegawai purna tugas serta anak-anak dari 
Panti Asuhan Kasih Agape dan dipimpin oleh Pdt. Ma-
tius Sunardi. Disampaikan dalam khotbahnya bahwa 
terang itu sesungguhnya adalah Allah sendiri. Didunia 
ini tidak ada yang bisa memberikan terang sebesar Dia.  

Dalam kesempatan setelah ibadah usai, Kaper BPKP 
Jawa Timur Hotman Napitupulu menyampaikan pesan 
bagi para anggota persekutuan oikumene agar betul-
betul membawa pesan Natal dalam kehidupan dan 
pekerjaan. Yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh dan 
optimal sehingga membawa manfaat yang baik bagi 
organisasi BPKP dan masyarakat luas. Acara semakin 
meriah dengan  penampilan memikat Paduan Suara 
‘BERKAT’ dari anggota oikumene BPKP Jawa Timur, 
Vocal Grup RIDYUS dan Vocal Grup Sanggar Alang-
alang. Tidak ketinggalan pula penampilan grup lawak 
PATAS turut  serta memeriahkan acara hiburan. Pada 
session kedua yang berisi hiburan dan ramah tamah ini 
dihadiri pula oleh para pejabat struktural dan korpok 
PFA. Dipenghujung acara dengan disaksikan para un-
dangan yang hadir, Kaper BPKP Jatim selaku Pembina 
Persekutuan Oikumene didampingi Eddy Sapantri se-
laku Ketua Persekutuan Oikumene meyerahkan tali asih 
kepada anak-anak Panti Asuhan Kasih Agape, dengan 
pesan agar tali asih ini bermanfaat dan dapat mempere-
rat tali persaudaraan. (Humas BPKP Jatim) 

Natal Oikumene di BPKP Jawa Timur 
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D emikian pesan yang disampaikan oleh Bupati 
Pasuruan, Dade Angga, kepada para peserta 
Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Bagi 

Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan. 
Bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh 

Inspektorat Kabupaten Pasuruan mulai tanggal 12 
sampai dengan 14 Oktober 2011. 

Acara pembukaan bimtek dihadiri oleh Bupati 
Pasuruan dan seluruh SKPD Kabupaten Pasuruan serta 
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman 
Napitupulu, MBA yang didampingi oleh Kabid APD 
BPKP Jatim, Drs. Henrynaz.  

Hotman Napitupulu, berterimakasih kepada Bupati 
Pasuruan, yang telah memberikan kepercaan kepada 
BPKP Jawa Timur yang ditunjuk sebagai narasumber 
pada kegiatan bimtek ini.  

Hotman juga menyampaikan bahwa masa kini 
BPKP telah mereposisi diri menjadi mitra kerja bagi 
pemerintah daerah, juga merubah paradigma dalam 
pelaksanaan tupoksinya menjadi lebih bersifat 
pembinaan, yakni quality assurance dan management  

consulting. Pemberian bimbingan teknis ini pun, sebagai 
salah satu wujud dari peran pembinaan BPKP. Hal ini 
tentu saja sejalan dengan tugas dan amanah yang 
diemban oleh BPKP sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam 
kesempatan ini, Hotman memaparkan secara garis 
besar apa dan bagaimana SPIP dan tugas BPKP 
sebagai aparat pembina pelaksanaan SPIP. 

Bupati Dade Angga dalam sambutan balasannya, 
berterimakasih kepada Pimpinan BPKP yang telah 
memenuhi permintaan bantuan narasumber bagi 
bimbingan teknis ini.  

Bupati  juga  berharap  kepada  para  peserta bimtek  

Bimtek Audit Pendapatan Bagi Aparatur  
Inspektorat Kabupaten Pasuruan 

Tanya dan gali sebanyak-banyaknya 
pengetahuan dari narasumber BPKP 
Jawa Timur                                                                                                                                        
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untuk tidak segan bertanya dan menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan dari narasumber. Pengetahuan ini 
nantinya dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas menggali potensi-potensi Kabupaten Pasuruan untuk lebih 
meningkatkan pendapatan asli daerah, yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Pasuruan.  

Acara pembukaan bimtek dilanjutkan dengan pemaparan materi “Percepatan Peningkatan Akuntabilitas 
Keuangan Negara” oleh Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Jatim, Drs. Henrynaz. (Humas) 

Bimtek Audit Pendapatan Bagi Aparatur  Inspektorat Kabupaten Pasuruan 

S enin (10/10/2011), bertempat di Ruang Bung 
Tomo Kantor Pemkab Jombang, Inspektorat 
Kabupaten Jombang mengadakan acara 

pembukaan Rakorwasda Kabupaten Jombang. 
Bertindak sebagai narasumber adalah, Kepala 
Perwakilan BPKP Jatim, Drs. Hotman Napitupulu, MBA.  

Hotman dalam paparannya menyampaikan, BPKP 
Jatim selalu membantu Pemerintah Kabupaten 
Jombang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan 
dan kualitas laporan keuangan sehingga menjadi 
semakin baik. BPKP Jatim juga siap mereviu proses 
pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan mencegah penyimpangan, 
sehingga menghilangkan kegamangan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa serta memperlancar 
penyerapan anggaran. 

Hotman tak lupa mengucapkan selamat karena 
Kabupaten Jombang telah meraih penghargaan dalam 
hal kinerja pengelolaan pemerintah daerah sebagai 
yang terbaik (Nomor 1) tingkat nasional tahun lalu, dan 
berharap agar kinerja tersebut dipertahankan terus. 

Rakorwasda Kabupaten Jombang  

“Harapan Pemerintah Kabupaten 
Jombang adalah BPKP Jawa Timur 
dapat membantu peningkatan opini 

BPK-RI atas Laporan Keuangan 
Pemkab Jombang” kata Wakil Bupati 

Jombang, Drs. H. Widjono 
Soeparno, M.Si.,    

Sedangkan Wakil Bupati Jombang, dalam 
arahannya menyampaikan terima kasih kepada BPKP 
atas pendampingan pengelolaan administrasi keuangan 
selama ini dan berharap agar terwujud peningkatan 
pengetahuan dan wawasan di lapangan sehingga 
tercipta pemerintahan yang semakin baik dan bersih.  

Widjono juga menyampaikan harapannya agar 
BPKP Jatim dapat membantu meningkatkan opini BPK-
RI terhadap laporan keuangan Pemkab Jombang dari 
WDP menjadi WTP. Kepada seluruh SKPD Kabupaten 
Jombang juga diminta untuk segera menerapkan SPIP 
guna mencegah dan menangkal penyimpangan.  

Selanjutnya, Wakil Bupati Jombang membuka 
secara resmi Rakorwasda Kabupaten Jombang. Acara 
Rakorwasda dilanjutkan dengan pemberian materi oleh 
Kepala Bidang APD BPKP Jatim, Drs. Henrynaz yang 
menyampaikan materi: Percepatan Akuntabilitas Penge-
lolaan Keuangan Negara. (Humas BPKP Jatim) 
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D emikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP 
Jatim, Drs. Hotman Napitupulu, MBA, dalam 

sambutannya ketika membuka Sosialisasi Program Anti 
Korupsi yang diselenggarakan BPKP Jatim, Selasa 
(11/10), di Aula Perwakilan BPKP Jatim. 

Lebih lanjut, Hotman menjelaskan bahwa sesuai hasil 
survey Lembaga Transparancy International, yang 
berkantor pusat di Berlin, Jerman, pada tahun 2010 
masih menempatkan Indonesia di nomor urut 110 dari 
178 negara dengan skor Corruption Perception Index 
(CPI) 2,8 (skor dari 1 – 10), artinya negara kita masih 
jauh dari harapan negara yang bebas korupsi. Padahal 
RPJMN menargetkan tahun 2014 kita harus mencapai 
skor CPI dengan angka 5. Bandingkan dengan negara 
tetangga kita, Singapura, tahun 2010 sudah mencapai 
skor CPI 9,3. 

Oleh karena itu, tugas mencegah korupsi ini adalah 
tugas semua komponen bangsa termasuk yang kami 
undang hari ini sebagai focus group discussion yaitu 
kalangan Pemuka Agama, Guru dan PNS.  

Sosialisasi dengan tema “BPKP Bersama 
Masyarakat Memerangi Korupsi” ini merupakan salah 
satu upaya preventif dalam memerangi korupsi. Jumlah 
peserta yang hadir dan mengikuti sosialisasi ini 
berjumlah 105 orang dan dikelompokkan ke dalam tiga 
focus group discussion (FGD). 

Narasumber yang diundang adalah dari Kejati Jawa 
Timur, Polda Jawa Timur dan dari Kementerian Agama 
Jawa Timur, masing-masing Ketut Sudiartha, S.H, 
AKBP Endar Priyantoro, SH.SIK.CFE.MH dan Drs. H. 
Warsito Hadi, MM.  

Sosialisasi Program Anti Korupsi 
Upaya Preventif  Memerangi Korupsi 

“Ajaran semua agama melarang dan undang-undang anti korupsi juga sudah diberlakukan, namun korupsi 
di Indonesia tetap merebak, jadi yang kurang adalah dalam hal penerapannya”.  
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Hotman Napitupulu mengatakan bahwa sudah menjadi 
tugas kita bersama untuk mensukseskan program 
mencegah dan memberantas korupsi. Tugas itu dapat 
dilakukan di lingkungan masing-masing, para pemuka 
agama diharapkan berperan di lingkungan umatnya, guru 
berperan di sekolah, dan PNS berperan di lingkungan 
kantornya.  

Hotman mengharapkan kepada para peserta untuk 
mengikuti dengan seksama materi sosialisasi ini agar 
dapat menularkan program anti korupsi di lingkungannya. 
Beliau juga berharap agar peserta memberikan masukan-
masukan yang bermanfaat bagi upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi. 

Setelah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kaper 
BPKP Jatim, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan 
materi oleh Ketut Sudiartha, S.H., untuk FGD PNS, AKBP 
Endar Priyantoro, SH.SIK.CFE.MH untuk FGD Guru dan 
Drs. H. Warsito Hadi, MM untuk FGD Pemuka Agama. 
(Humas BPKP Jatim). 

Upaya Preventif Memerangi Korupsi 

Pemkot Batu Ingin Capai WTP Bersama BPKP Jatim dan 
SETWAPRES  

Jangan segan-segan 
untuk bertanya pada 
narasumber BPKP Jawa 
Timur untuk mening-
katkan kapabilitas dan 
pengetahuan yang 
berguna dalam setiap 
pelaksanaan tugas                
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S.H,M.H., saat membuka kegiatan Diskusi 

Terbatas Upaya Peningkatan Opini BPK-RI atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kota 
Batu, Kamis (27/10/2011). 

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 
Batu bekerja sama dengan Setwapres, dengan BPKP 
Jawa Timur sebagai narasumber. 

Asisten Deputi Setwapres Bidang Pelayanan Publik, 
Togar A. Silaban,  mengemukakan  empat tujuan utama  
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Grand Design Reformasi Birokrasi. Pertama, Pemerin-
tahan yang bebas KKN. Kedua, Pelaksanaan tugas 
kepemerintahan yang efisien dan bermanfaat. Ketiga, 
Pelayanan Publik yang memuaskan. Keempat, Pen-
gambilan keputusan yang lebih baik.  

Dan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 
terdapat indikator utama RPJMN yaitu Opini WTP dari 
BPK-RI atas LKPD mencapai 60% pada tahun 2014, 
dan Peningkatan IPK tahun 2014 mencapai angka 5. 

Selanjutnya, Togar menyampaikan bahwa Wakil 
Presiden sudah mencanangkan upaya-upaya 
pemberantasan korupsi, peningkatan efisiensi dan 
peningkatan pelayanan publik. 

Togar juga mengungkapkan tiga hal penyebab Opini 
TMP (disclaimer) BPK-RI yaitu: 
1. Tidak disiplin dalam pengadministrasian, 
2. Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan 

pembangunan, 
3. SDM kurang mampu dalam hal menyusun LKPD. 

Untuk meningkatkan opini BPK-RI diperlukan upaya-
upaya yang luar biasa hingga mencapai Opini WTP dari 
BPK-RI. Untuk maksud tersebut, Pemerintah 
Kabupaten/Pemerintah Kota dapat meminta bantuan 
BPKP berupa bimtek, pendampingan, asistensi, dan lain
-lain. 

“Semoga dengan binaan dan bantuan BPKP, 
Pemerintah Kota Batu dapat melakukan pembenahan 
dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai Opini 
WTP dari BPK-RI”, tutup Togar. 

Sekretaris Daerah Kota Batu, Widodo, S.H.,M.H., 
dalam sambutannya mengamini penyebab Opini TMP 
(Disclaimer) BPK-RI. 

Untuk itu, Sekda meminta kepada para peserta 
diskusi untuk tidak segan-segan bertanya dan 
berkonsultasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Sekda 
juga mengajak seluruh aparat di lingkungan Pemkot 

merubah mindset, dan merubah perilaku dalam rangka 
peningkatan opini BPK-RI. 

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman 
Napitupulu, menyatakan telah menelaah LHP BPK-RI 
terhadap LKPD Kota Batu. Dan dari telaahannya, 
Hotman mengungkapkan penyebab Opini TMP 
(Disclaimer) adalah Pajak daerah belum sesuai dengan 
peraturan daerah dan Aset yang tidak tertata dengan 
baik dalam pengadministrasian. 

Untuk itu perlu dikaji dilaksanakannya sensus aset 
di lingkungan Kota Batu. 

Hotman juga menyatakan siap membantu seluruh 
pemda di Jawa Timur untuk meraih opini WTP. 
Hotman mempersilahkan aparat dan SKPD di 
lingkungan Pemerintah Kota untuk berkonsultasi dan 
berkoordinasi dengan Kepala Bidang APD BPKP 
Jatim, Drs. Henrynaz.  

Menurut Hotman, kata kuncinya adalah Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan 
SPIP yang kurang sehingga menyebabkan opini 
disclaimer. 

Selanjutnya, Hotman Napitupulu dan Henrynaz 
berkunjung ke Pendopo Kota Batu menemui Walikota 
Batu, Eddy Rumpoko, untuk silaturahmi, tukar pikiran 
dan berkoordinasi membahas action plan yang 
diperlukan. (Humas BPKP Jatim) 
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Kunjungan Kakanwil Kemenkumham ke BPKP Jawa 
Timur 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 
Timur, Drs. Mashudi, Bc.IP, MAP pada tanggal 18 Oktober 2011 
berkunjung ke Kantor BPKP Jawa Timur, didampingi oleh 
Kepala Divisi Administrasi & Kabag PPL. Dalam kunjungan 
tersebut Kakanwil diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov. 
Jatim Drs. Hotman Napitupulu, MBA, yang didampingi Kepala 

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, Luhur Depari. 
Pada pertemuan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan permintaan pendampingan 

dalam penyusunan laporan keuangan. Permintaan ini disambut dengan baik oleh Kaper BPKP Jawa Timur, seraya 
menyatakan bahwa tugas pendampingan dan pembinaan memang menjadi tupoksi BPKP. (Humas BPKP Jatim) 

Study Tour Mahasiswa Universitas Haluoleo, 
Kendari 

Kamis, 20 Oktober 2011, BPKP  Jawa Timur mene-
rima kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akutansi Universitas Haluoleo Kendari dan dosen pen-
damping. 

Rombongan mahasiswa disambut hangat oleh 
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman 
Napitupulu, MBA yang didampingi oleh Kasubag Umum, 
Eddie Sulistiadi dan Kasubag Keuangan, M. Taufik H. 
Maulana.   

Dosen pendamping, Ibu Zulvariani, berterimakasih 
atas sambutan oleh Perwakilan BPKP Jatim dan men-
yampaikan maksud kunjungan ini adalah guna menam-
bah pengetahuan selain yang diterima di bangku kuliah. 
Harapannya adalah mendapatkan gambaran tentang 
BPKP dan apa saja peran BPKP. 

Kaper BPKP Jawa Timur menjelaskan tentang BPKP 
dan perannya. Beliau juga berdialog dengan para 
mahasiswa. 

Acara dilanjutkan dengan penyajian profil Perwakilan 
BPKP Provinsi Jatim oleh Kasubag Keuangan. (Humas 
BPKP Jatim) 

 

Kunjungan Auditor Inspektorat Investigasi pada 
Irjen Kemendikbud ke BPKP Jawa Timur 

Rabu, (28/12/2011, BPKP Jawa Timur menerima 
kunjungan lima orang auditor Inspektorat Investigasi 
pada Irjen Kemendikbud, yang bermaksud memperoleh 
informasi mengenai penugasan investigatif di BPKP dan 
BPKP Jatim khususnya. Informasi tersebut diharapkan 
dapat menambah wacana dan pengetahuan untuk 
pengembangan diri Inspektorat Investigasi pada Irjen 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih 
relatif muda usianya yaitu 3 tahun. 

Kedatangan para tamu diterima oleh Kepala Per-
wakilan BPKP Jatim, Hotman Napitupulu, didampingi  
Kepala Bidang Investigasi, Dalam kesempatan ini Kaper 
Jatim mengulas beberapa kerjasama antara BPKP den-
gan Kemendikbud pada beberapa waktu lalu dan men-
dapat apresiasi oleh para tamu bahwa kerjasama terse-
but sangat membantu Kemendikbud. Yus Muharam 
menjelaskan berbagai hal tentang struktur organisasi 
Perwakilan BPKP, struktur tim audit, penugasan audit 
investigasi yang bersifat represif, kewenangan, dan ru-
ang lingkup audit. Para tamu berterimakasih atas shar-
ing informasi dan pengetahuan yang akan sangat ber-
manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
untuk pengembangan diri dan organisasi Inspektorat 
Investigasi pada Irjen Kemendikbud. (Humas BPKP 
Jatim) 
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P erwakilan BPKP Jawa Timur diundang sebagai 
peserta dan narasumber dalam kegiatan Pelatihan 

Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 yang 
diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur 
bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan UNODC (United Nation Office Drugs and 
Crime). 

Pelatihan bersama ini dibuka oleh Kapolda Jawa 
Timur, Irjen (Pol) Hadiatmoko. Acara pembukaan ini 
juga dihadiri oleh salah satu Ketua KPK, Bibit S. Ri-
yanto, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kajati Jawa 
Timur dan Kepala Perwakilan BPKP, Drs. Hotman Napi-
tupulu, M.B.A. 

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen (Pol) 
Hadiatmoko, dalam sambutannya menyatakan 
pentingnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, BPK 
dan BPKP dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus
-kasus korupsi, sehingga tugas Kepolisian dalam 
pemberantasan korupsi dapat memenuhi tugas dan 
tanggungjawab yang diamanatkan oleh Pemerintah dan 
memenuhi rasa keadilan masyarakat.  

Untuk itu, lanjut Irjen (Pol) Hadiatmoko, diperlukan 
aparat penegak hukum yang handal dan profesional.  

Dalam rangka itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur 
menggelar kegiatan Pelatihan Bersama Peningkatan 
Kapasitas   Penegak   Hukum   Dalam    Pemberantasan 

Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi yang diikuti oleh aparat penegak hukum dari 
Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kapolres se Jawa 
Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, BPK-RI Perwaki-
lan Jawa Timur dan Perwakilan BPKP Jawa Timur. 

Dalam kegiatan pelatihan bersama ini, BPKP Jatim 
juga ikut sebagai salah satu narasumber, dengan topik: 
“Peran Auditor Dalam Membantu Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi”.  

Wakil UNODC, sebagai bagian lembaga PBB, ikut 
mendukung pemberantasan korupsi di Jawa Timur dan 
meminta aparatur penegak hukum meningkatkan kom-
petensinya dan bersinergi dengan lembaga lain terma-
suk auditor BPK dan BPKP. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP 
Jatim menyebutkan peningkatan kapasitas penegak 
hukum juga mempermudah penugasan auditor dalam 
audit investigasi perhitungan kerugian keuangan Ne-
gara. (Humas BPKP Jatim) 
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Kabupaten Magetan Perkuat APBD dan Pengelolaan BMD 

B ertempat di  ruang  Ki Mageti Sekretariat Kabupaten 
Magetan, Selasa (25/10) dilaksanakan rapat 

koordinasi antara Pemkab Magetan dengan Kanwil X 
Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian 
Keuangan dan Perwakilan BPKP Jawa Timur membahas 
masalah penguatan pengelolaan barang milik daerah. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh pejabat eselon I, II dan 
III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Didaulat 
sebagai pembicara dalam pertemuan tersebut adalah 
Kepala Kanwil X DJKN, Lalu Hendry Yujana dan Kepala 
Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu. 

Rapat dibuka oleh Bupati Magetan yang diwakili oleh 
Sekretaris Kabupaten Magetan, Drs. H. Abdul Azis, MM, 
yang menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan 
Permendagri No. 17/2007 tentang pengelolaan barang 
milik daerah (BMD). 

BMD dikelola dengan azas kepastian hukum, 
transparansi, efisiensi dan kepastian nilai. Untuk itu 
Pemerintah Kabupaten Magetan telah dan sedang 
melaksanakan kegiatan penyusunan perda pengelolaan 
barang milik daerah, inventarisasi BMD, penyusunan Buku 
Induk Inventaris, sertifikasi tanah, rekonsiliasi BMD dan 
penghapusan BMD. 

Acara dilanjutkan dengan presentasi oleh narasumber. 
Narasumber  yang mendapat kesempatan pertama adalah 
Kepala Kanwil X Direktorat Jenderal Keuangan Negara. 
Pada kesempaatan itu narasumber membahas pentingnya 
penguatan APBD yaitu agar APBD efisien, efektifitas 
anggaran dan pening-katan PAD melalui pemanfaatan 
BMD. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan dengan dua 
syarat yaitu adanya database BMD yang akurat dan 
semangat kewirausahaan yang tinggi dari pihak 
pengelola. Untuk mendapatkan database BMD yang 
akurat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
dengan melakukan inventarisasi terhadap  BMD. 
Inventarisi tidak dapat dilakukan secara sampling 
melainkan  harus  secara sensus. Hal ini  bertujuan  untuk 

memperoleh hasil inventarisasi secara andal dan 
terpercaya sehingga mencerminkan berapa kekayaan 
Pemda sebenarnya. 

Narasumber berikutnya, Kepala Perwakilan BPKP 
Prov. Jatim, Hotman Napitupulu mengatakan bahwa 
baik Kanwil X DJKN  maupun Perwakilan BPKP Prov. 
Jatim mempunyai visi dan komitmen yang sama dalam 
mewujudkan APBD yang akuntabel, kredibel dan 
efektif. Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa saat 
ini  telah terbitInstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 
tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas 
keuangan negara. Presiden menginstruksikan kepada 
seluruh Bupati/Walikota untuk meningkatkan 
akuntabilitas keuangan negara dan daerah yang 
menjadi kewenangannya. Peningkatan akuntabilitas 
dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan yang 
transparan, akuntabel dan efisien. Salah satu tolok ukur 
tercapainya akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari 
opini eksternal auditor yang diberikan terhadap laporan 
keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten, 
apakah WTP, WDP, disclaimer atau adverse. 

Salah satu prioritas yang mutlak dilaksanakan untuk 
memperoleh opini  WTP adalah dengan 
memperkuat  penanganan terhadap pengelolaan 
BMD.  Ini karena lebih dari 90% komposisi aset pada 
neraca adalah aset tetap. 

Selain itu banyak ditemukan permasalahan  dalam 
pengelolaan BMD misalnya adanya barang hilang, 
double accounting,  tanah belum bersertifikat, barang 
tak diketahui nilainya, kurangnya optimalnya 
pemanfaatan BMD, dll. Hotman Napitupulu kemudian 
menyampaikan bahwa untuk menangani berbagai 
masalah tersebut, BPKP menawarkan suatu solusi 
yaitu adanya penerapan  sistem aplikasi SIMDA BMD. 
Dengan SIMDA BMD diharapkan dapat mereduksi 
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BMD 
tersebut. Percayalah! (Humas BPKP Jatim) 

Berkoordinasi dengan Kanwil X DJKN Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur 

29 TASK2PRO EDISI 11 / DESEMBER 2011 

TOTAL QUALITY CONTROL 



 

  

W alikota Surabya, Kakanwil X DJKN Jawa 
Timur da Kaper BPKP Jawa Timur bertemu 
di Kantor Kanwil X DJKN Jawa Timur 

membahas pembenahan aset milik Pemkot Surabaya. 
Pertemuan tersebut membahas penyelesaian 

pembuatan jalur frontage Jalan A. Yani, Percepatan 
penyelesaian aset P3D Kota Surabaya. Selain itu 
dibahas juga penyelesaian inventarisasi dan penilaian 
aktiva tetap perusahaan daerah Pemkot Surabaya dan 
penjelelasan tentang Dupak Interchange atas BMN 
Kementerian PU dan permasalahan aset lainnya. 

Rapat bersama dilaksanakan antara Kanwil X DJKN 
Jatim, Kaper BPKP Jatim  (Hotman Napitupulu), Kanwil 
X DJKN Jatim  (Lalu Hendry),  Walikota Surabaya  (T 
Rismaharini) pada tanggal 9 November 2011 dalam 
Raker di Pemda Provinsi Jawa Timur. 

Selain dihadiri tiga institusi tersebut juga dihadiri 
oleh wakil dari Kepolisian Daerah Jatim, Kejaksaan 
Tinggi Jatim, Universitas Airlangga, Universitas Negeri 
Surabaya, Kanwil Kementerian Agama, UPT Pertanian. 

Agenda rapat tersebut membahas penyelesaian 
pembuatan jalur frontage Jalan A. Yani, Percepatan 
penyelesaian aset P3D Kota Surabaya, penyelesaian 
Inventarisasi dan Penilaian Aktiva Tetap Perusahaan 
Daerah Pemkot Surabaya dan penjelelasan tentang 
Dupak Interchange atas BMN Kementerian PU dan 
permasalahan aset lainnya. 

Rapat dibuka oleh Kakanwil X DJKN dengan 
mengucapkan terimakasih atas kehadiran Walikota dan 
Kaper BPKP Jatim serta undangan lainnya. 

Sedangkan Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini 
memberikan permasalahan yang dihadapi Pemkot 
berkaitan dengan BMN dan aset-aset milik Pemkot. 

Kaper BPKP Jatim dalam sambutannya 
menyampaikan tips untuk memperoleh opini WTP tahun 
2011 ini. Salah satunya adalah permasalahan asset, kita 
semua harus membenahi aset-aset di masing-masing 
Satker dan Pemda. 

Hotman menambahkan, BPKP Jatim sudah 
membuat MoU dengan Kanwil X DJKN Jatim untuk 
membantu penertiban aset-aset Pemda, khususnya 
pemkot Surabaya. Rapat diakhiri dengan pembacaan 
simpulan hasil pembahasan. (Humas BPKP Jatim) 

Pemkot Surabaya Antusias Benahi Aset 
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D inas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Banyuwangi menggelar  workshop EVALUASI 

DAN PENANGANAN MASALAH ADMINISTRASI 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 2011. Dalam 
sambutannya, Bupati Abdulah Azwar  Anaz yang man-
tan anggota DPR-RI tersebut menyampaikan terima 
kasih atas bantuan BPKP yang telah memperbantukan  
tenaga terbaiknya di Banyuwangi  untuk membantu 
memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah.  Ham-
batan yang dialami pemerintah daerah Banyuwangi saat 
ini bisa dilihat dari penyerapan anggaran yang lambat. 
Banyak yang baru diserap dipenghujung tahun. Hal ini 
terkait kurangnya pemahaman yang baik terkait proses 
PBJ. 

Dalam sambutan yang sama, Kaper BPKP Jatim 
Hotman Napitupulu mengulas bahwa opini BPK terha-
dap Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP), menandakan masih 
adanya hal-hal yang perlu dibenahi.  

Bila mempelajari hasil audit BPK, ternyata perbe-
daan pencatatan asset dan PBJ masih perlu pembena-
han. Ini yang perlu segera ditindaklanjuti. Dari Rp 3,5 T 
asset yang dimiliki, tercatat Rp 3,1 T atau sekitar 88% 
berupa asset tetap, sisanya asset tidak tetap dan asset 
yang lain. Dari asset tidak tetap yang disajikan dalam 
neraca sebesar Rp 324 M berbeda dengan data yang 
dicatat bagian perlengkapan sebesar Rp 129 M. Di sisa 
waktu yang ada ini, Kaper BPKP Jatim mengharapkan 
hal ini segera dibenahi. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerap-
kan  manajemen  akuntansi  yang  berbasis IT, idealnya 
SKPD bisa membuat Laporan Keuangan real time, se-
hingga Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi bisa 
tepat waktu karena  merupakan kumpulan dari laporan 
SKPD.  

Dalam hal PBJ, BPKP Jawa Timur bisa membantu 
monitoring untuk evaluasi PBJ  dalam rangka memini-
malkan fraud. BPKP Jawa Timur sedang merancang 
pedoman sebagai alat monev PBJ yang digunakan se-
bagai self assessment oleh SKPD terutama SPI. Kaper 
BPKP Jawa Timur menekankan,  dalam proses PBJ ha-
rus hati-hati. Yang sering terjadi, karena  kekurangpaha-
man terhadap proses PBJ atau merasa kesulitan 
menerapkannya, panitia pengadaan melakukan penun-
jukan langsung (dengan belanja dipecah-2). Ini se-
benarnya bahaya, karena sudah melanggar aturan dan 
akan masuk ke ranah hukum. 

Acara dengan narasumber Henrynaz, Kabid APD dan 
Samsudin, Kepala Bagian Akuntansi Pemkab. Banyu-
wangi yang juga tenaga BPKP yang dipekerjakan di 
sana, dihadiri + 100 peserta terdiri dari seluruh Kepala 
Dinas, Kepala Badan dan Kepala SKPD (camat dan lu-
rah). (Humas BPKP Jatim) 

Evaluasi dan Penanganan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Banyuwangi 
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D emikian disampaikan Wakil Bupati Bangkalan, 
Drs. H.M. Syafik Rofii, mewakili Bupati 
Bangkalan, saat memberikan sambutan dalam 

acara pembukaan Bimbingan Teknis Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah. Bimtek 
diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan 
dengan narasumber Perwakilan BPKP Jawa Timur 
pada hari Rabu (26/10).  

Kegiatan bimtek tersebut sebelumnya diawali 
pertemuan empat mata antara Kepala Perwakilan BPKP 
Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, M.B.A dengan 
Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin, SPd., di Pendopo 
Kabupaten Bangkalan. Pertemuan ini dimaksudkan 
sebagai silaturahmi, konsultasi, dan tukar pendapat 
diselingi makan pagi bersama. 

Selanjutnya Waki l  Bupat i  Bangkalan, 
menyampaikan harapannya kepada Kepala SKPD yang 
hadir agar dapat melaporkan akuntabilitas kinerjanya 
sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang 
ditetapkan. Peserta bimbingan teknis juga diharapkan 
untuk dapat menarik “benang merah” sejak RPJMD, 
Renstra, Renja dan LAKIP sehingga dalam menyusun/
melaporkan kinerja dapat sesuai dengan ketentuan. 

Pemerintah Bangkalan, lanjut Wakil Bupati, juga 
bertekad untuk mempertahankan Opini WTP yang telah 
diraih.  Untuk itu, Pemerintah Kabupaten  membutuhkan 

pembinaan dari BPKP terkait dengan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja, 
pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. 

Sementara itu, Hotman Napitupulu, menyampaikan 
bahwa setiap instansi pemerintah termasuk pemda 
harus melaporkan akuntabilitas kinerjanya. 

Hotman juga menyatakan bahwa seiring dengan 
reformasi keuangan negara, BPKP telah merubah 
paradigma dalam melaksanakan tugas dan perannya, 
yaitu tidak lagi represif. Paradigma baru bersifat 
pembinaan dan quality assurance, sehingga BPKP 
merupakan mitra bagi pemerintah daerah dalam hal tata 
kelola pemerintahan dan perusahaan daerah. Termasuk 
bimtek yang akandilaksanakan, yang bertujuan 
membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk 
dapat melaporkan kinerjanya. 

Pembinaan yang dilakukan BPKP dimaksudkan 
untuk melakukan pencegahan sejak dini, mengawal 
mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai 
pelaporan. 

Hotman berharap kerjasama antara BPKP Jatim dan 
Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat terus 
dit ingkatkan untuk mengawal pelaksanaan 
pemerintahan sehingga tidak ada permasalahan di 
kemudian hari, terutama terkait TPK. (Humas BPKP 
Jatim) 

Kabupaten Bangkalan Butuh Pembinaan BPKP Jawa Timur 

Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah. 

Wakil Bupati Bangkalan: 
Kami membutuhkan 
pembinaan dari BPKP 
terkait peningkatan 
akuntabilitas pengelolaan, 
peningkatan kinerja, 
pengadaan barang dan 
jasa, dan lain-lain.  
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P ada hari Senin 5 Desember 2011 di Ruang Sidang 
Satya Bina Karya Kabupaten Mojokerto diadakan 

pembukaan Bimtek SPIP. Acara yang digagas oleh In-
spektorat Kabupaten Mojokerto ini diikuti oleh 101 pe-
serta terdiri dari sekretaris SKPD sebanyak 48 orang, 
bagian sekretariat daerah 10 orang dan staf inspektorat 
43 orang yang direncanakan selama tiga hari.   

Sebagai ketua panitia Inspektur Kabupaten Mo-
jokerto, Bambang Sugeng  mengharapkan seluruh pe-
serta bisa menyerap pengetahuan yang sebanyak-
banyaknya dari narasumber BPKP.  

Kaper BPKP Jatim, Hotman Napitupulu dalam sam-
butannya menyampaikan, sesuai amanat PP 60/2008 
bahwa pencapaian Laporan Keuangan yang baik diper-
lukan pengendalian intern yang baik. Maka SPIP ini wa-
jib dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan 
baik di pusat maupun didaerah. Melihat dari opini BPK 
terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Mojokerto ta-
hun 2010dengan opini WDP menunjukkan masih ada 
yang harus diperbaiki, khususnya dalam hal pengel-
olaan asset.  

Pengelolaan asset yang baik adalah asset harus ter-
inci dengan baik yaitu diketahui letaknya dimana, 
nilainya berapa dan  disertai bukti kepemilikannya. 
Dalam hal PBJ juga perlu mendapat perhatian. Pelak-
sanaannya harus sesuai ketentuan karena sebagian 
besar  kasus  korupsi  yang  terjadi  berasal dari  proses   

PBJ. Walaupun Bimtek SPIP ini bisa dikatakan terlam-
bat, tetapi masih lebih baik karena sudah memiliki komit-
men dan semangat untuk melaksanakan. Kedepan agar 
agenda pelaksanaan SPIP ini bisa lebih intensif.   

Menurut Plt. Sekda Mojokerto M. Ardi Prasetyawan 
yang mewakili Bupati dalam pembukaan Bimtek SPIP 
ini, agenda Bimtek ini merupakan rancangan tahun se-
belumnya, namun baru tahun ini bisa direalisasikan. Hal 
ini sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan 
SPIP yang telah diterbitkan tahun 2010. Disampaikan 
pula ungkapan terima kasih pada BPKP yang telah 
memberikan bantuan pembinaan tentang penataan as-
set daerah. Hal senada juga disampaikan Bupati dalam 
sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Sekda Mo-
jokerto bahwa seluruh aparatur pemerintahan di Kabu-
paten Mojokerto harus bekerjasama dengan BPKP un-
tuk mencapai opini WTP.  

Dalam kesempatan ini Bupati Mustafa Kamal Pasa 
berhalangan hadir pada pembukaan Bimtek tersebut 
karena pada waktu yang sama membuka kegiatan Haul 
1 Muharam dan baru bisa bertemu tim BPKP setelah 
acara pembukaan. Dalam kesempatan pertemuan den-
gan tim BPKP Jatim, Bupati Mojokerto menyampaikan 
sangat memerlukan BPKP agar bisa memberi pencera-
han dan berbagi ilmu kepada aparatur pemerintahan di 
Kabupaten Mojokerto dan Kaper BPKP Jatim menyam-
but baik keinginan Bupati tersebut. (Humas BPKP Jatim) 

Tidak Ada Kata Terlambat Ber-SPIP di Mojokerto 
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B ertempat di Garden Palace Hotel, Surabaya, 
Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) 

menyelenggarakan Forum APD yang diikuti oleh Kepala 
Bidang APD, Pengendali Teknis dan Ketua Tim seluruh 
Perwakilan BPKP sebanyak 161 orang. Forum ini 
direncanakan akan diselenggarakan mulai tanggal 6 
sampai dengan 9 Desember 2011. 

Forum dengan tema “DENGAN AMANAT INPRES 
NO. 4 TAHUN 2011 KITA TINGKATKAN PELAYANAN 
KEPADA PEMERINTAH DAERAH” dibuka oleh Deputi 
Kepala BPKP Bidang PKDaerah, Iman Bastari, 
didampingi oleh Direktur PKD Wilayah 3, Agus Sukiswo, 
dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman 
Napitupulu. 

Hotman Napitupulu, dalam sambutannya 
mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta 
forum dan terima kasih kepada penyelenggara yang 
telah memilih tempat penyelenggaraan kegiatan forum 
ini di Surabaya. Hotman juga menyatakan, Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur siap membantu demi 
suksesnya penyelenggaraan forum ini. 

Deputi Kepala BPKP Bidang PKD, Iman Bastari, 
dalam sambutannya mengharapkan terjalin komunikasi 
dan sinergi yang baik antara BPKP Pusat (khususnya 
Deputi IV) dan Perwakilan BPKP dalam tugas-tugas 
mendorong terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagai 
stakeholder utama BPKP. Hal ini sejalan dengan 
ekspektasi dari Pemerintah Pusat (Presiden) kepada 
BPKP agar selain menjalankan peran untuk mendorong 
akuntabilitas  Pemerintah  Daerah, juga  dapat  membe-
rikan informasi secara  berkala tentang berbagai perma- 

salahan penting yang terjadi pada Pemerintah Daerah, 
terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. 
Pemberian informasi ini akan dituangkan dalam suatu 
laporan berkala yang disampaikan kepada UKP-PPP. 
Untuk itu diharapkan kepada Perwakilan BPKP agar 
dapat mencermati fenomena dan kejadian yang terjadi 
pada Pemerintah Daerah sebagai dukungan informasi 
yang akan disampaikan dalam laporan tersebut. 

Upaya untuk menciptakan akuntabi l i tas 
penyelenggaraan pemerintahan juga harus didorong 
dengan penerapan SPIP. Pemerintah Pusat memiliki 
perhatian yang besar terhadap hal ini, dengan 
menerbitkan berbagai aturan dan ketentuan yang 
memperkuat implementasi PP nomor 60 tahun 2008, 
yaitu melalui Inpres nomor 4 tahun 2011 dan Inpres 
nomor 9 tahun 2011. Kedua Instruksi Presiden ini pada 
hakikatnya semakin meneguhkan peran BPKP sebagai 
Pembina SPIP, sehingga momentum ini harus dapat 
dimanfaatkan oleh BPKP dalam mempercepat 
penerapan SPIP dan pemberantasan korupsi pada 
Instansi Pemerintah termasuk Pemda.  Perwakilan 
BPKP diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut dan 
ketika menjalin kerjasama terkait dengan penciptaan 
tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah 
Daerah, substansi  Inpres nomor 4 tahun 2011 dan 
Inpres nomor 9 tahun 2011 harus tertuang dalam nota 
kesepakatan (MOU) yang diterbitkan. Ini juga sekaligus 
menuntut Perwakilan BPKP untuk memperbaharui MOU 
yang sifatnya sudah kadaluarsa. 

Deputi Kepala BPKP Bidang PKD, Iman Bastari, 
secara resmi membuka forum dengan ketok palu tepat 
pukul 21.00 WIB. (Humas BPKP Jatim --KH) 

BPKP Siap Tingkatkan Pelayanan Kepada Pemda  
Sesuai Amanat Inpres No. 4/2011 
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B ertempat di aula Kantor Bupati Jember, pada tang-
gal 12 Desember 2011 diselenggarakan 

Sosialisasi SPIP bagi aparat pemerintah Kabupaten 
Jember. Acara yang dimotori oleh Inspektorat Kabu-
paten Jember ini merupakan langkah awal menuju per-
baikan system pemerintahan yang lebih baik. Kegiatan 
yang diikuti setidaknya 340 peserta dari unsur Kepala 
dan Sekretaris/Kabag TU SKPD beserta staf ini juga 
dimaksudkan sebagai pencerahan bagi aparat pemerin-
tahan di Kabupaten Jember, demikian harap Inspektur, 
Soedjito dalam laporannya selaku ketua panitia. 

Dalam sambutannya Kaper BPKP Jawa Timur, Hot-
man Napitupulu menyampaikan bahwa opini WDP dari 
BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Jember 
menunjukkan bahwa masih ada yang perlu mendapat 
perhatian dan perbaikan. Khususnya tentang penataan 
asset. Dimana dari total asset yang mencapai Rp 3,5 T, 
sekitar Rp 3,1 T berupa asset tetap masih terdapat 
catatan BPK, sehingga masih perlu meningkatkan 
manajemen asset tetap. Demikian pula dalam hal pen-
yerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang 
maksimal salah satunya disebabkan kurang memahami 
aturan tentang belanja modal. Hal ini tentu akan 
menghambat laju pertumbuhan sektor riil. Dalam rangka 
mengoptimalkan penyerapan anggaran juga diperlukan 
pengawasan yang baik. SPIP merupakan solusi yang 
tepat dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Jember. 

Dengan penerapan SPIP yang baik, diharapkan da-
pat lebih memacu pertumbuhan pembangunan di Jem-
ber. 

Dalam sambutan sebelum membuka sosialisasi ini, 
Bupati Jember MZA. Djalal menyampaikan rasa terima 
kasih karena BPKP Jawa Timur telah banyak membantu 
melakukan pembinaan kepada aparat pemerintah Kabu-
paten Jember khususnya terkait pengelolaan asset yang 
sering diabaikan. Bupati juga berharap BPKP tidak 
bosan-bosan memberikan bantuan dan bimbingan 
berkelanjutan. Demikian juga dalam pengembangan 
SPIP di Jember, tidak hanya sosialisasi tetapi akan ditin-
daklanjuti dengan bimbingan teknis dan evaluasi. 
(Humas BPKP Jatim) 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BER-SPIP  
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A ssessment penerapan Good Corporate Gover-
nance (GCG) pada PT. Industri Kereta Api 

(Persero), yang dilakukan BPKP Jawa Timur dibahas 
bersama oleh BPKP Jawa Timur dipimpin oleh Kepala 
Perwakilan, Drs. Hotman Napitupulu, MBA, dan PT In-
dustri Kereta Api (Persero) dipimpin oleh Direktur 
Utama Roos Diatmoko dan Komisaris PT. Industri 
Kereta Api (Persero) dipimpin oleh Lily Rustandi serta 
Ageng Purboyo A. selaku wakil dari Pemegang Saham 
dari Kementerian Negara BUMN.  

Assessment penerapan GCG merupakan tindak lan-
jut dari Nota Kesepahaman antara PT. Industri Kereta 
Api (Persero) dengan BPKP Jawa Timur tentang Pen-
erapan Tata Kelola Perusahan yang baik. Pelaksanaan 
assessment di mulai tanggal 26 Oktober 2011 sampai 
dengan 16 Desember 2011. 

Hasil assessment penerapan GCG pada PT. Industri 
Kereta Api (Persero) tahun 2010 menunjukan adanya 
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang se-
mula skor assessment GCG tahun 2009 adalah 77,05 
menjadi 81,84. Kedua skor tersebut termasuk dalam 
kategori “Baik”. Hal tersebut merupakan komitmen PT. 
Industri Kereta Api (Persero) untuk meningkatkan Tata 
Kelola Perusahaan yang lebih baik. 

Pada akhir pembahasan Kepala Perwakilan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 
Jawa Timur Hotman Napitupulu mengharapkan PT. In-
dustri Kereta Api (Persero) untuk lebih meningkatkan 
prinsip  tata kelola perusahaan yang lebih baik sehingga  

pengelolaan  perusahaan  akan semakin baik dan 
akuntabel. Dan Komisaris PT. Industri Kereta Api 
(Persero) akan senantiasa mengawasi pengelolaan pe-
rusahaan sehingga terlaksana prinsip tata kelola perusa-
haan yang baik.  

Sedangkan Ageng Purboyo A., dari Kementerian 
BUMN, selaku wakil dari Pemegang Saham 
mengharapkan PT. Industri Kereta Api (Persero) mem-
pertahankan penerapan Good Corporate Governance 
yang dari assessment yang dilakukan olehBPKP 
Provinsi Jawa Timur dengan hasil baik, dan meningkat-
kan penerapan GCG sesuai dengan rekomendasi BPKP 
atas areas of improvement. (Humas BPKP Jatim)  

Pembahasan Hasil Assessment Penerapan GCG  
pada PT. INKA (Persero)  
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F orum Komunikasi Satuan Pengawas Intern sebagai 
wadah saling tukar pandangan, wawasan dan 

pengembangan pengetahuan terkait dengan pengawa-
san intern dalam lingkup BUMN/BUMD/BHMD secara 
berkala mengadakan pertemuan untuk saling tukar in-
formasi dan meningkatkan pengetahuan.  

Untuk Mukernas ke-3 yang diadakan pada tahun 
2011 ini diselenggarakan di Hotel Royal Orchid Batu, 
pada tanggal 17-18 November 2011 dengan mengambil 
tema “Meningkatkan Nilai Strategis Auditor Internal Se-
bagai Assurance dan Partner Dalam Menunjang Prak-
tek-praktek GCG di Perusahaan”. Acara ini dihadiri + 
200 anggota SPI BUMN/BUMD/BHMD dan Swasta.  

Dalam sambutannya, Ketua FKSPI Pusat, Riani T. 
Bondan menyampaikan bahwa posisi SPI sangat strate-
gis dan harus mampu member kontribusi yang maksi-
mal bagi korporasi.  

Hal senada juga diungkapkan Hari Susetyo, Staf Ahli 
Menteri BUMN Bidang Tata Kelola selaku Keynote 
Speaker. Bahwa peran auditor internal sangatlah luas. 
Auditor internal harus mampu memberi peringatan dini 
(early warning) dan memberi masukan atau rekomen-
dasi bagi manajemen.  

Gubernur jawa Timur dalam sambutannya yang 
disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Mineral 
Prov. Jatim  Agung Harianto, menyatakan yakin bahwa 
para anggota FKSPI semakin berbobot. Artinya, se-
makin  berkontribusi bagi peningkatan kinerja  korporasi 
yang pada akhirnya membawa manfaat bagi kese-
jahteraan masyarakat.  

Dalam kesempatan ini juga ditampilkan beberapa 
narasumber yang menyampaikan materi yang sangat 
berbobot guna melakukan penguatan para peserta semi-
nar, salah satunya adalah Ardan Ardi Perdana, Deputi 
Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Dengan men-
gambil tema ‘Peran Auditor Internal dalam Implementasi 
GCG di Perusahaan’ menyampaikan beberapa poin 
penting, antara lain: 
1. Auditor intern berfungsi sebagai benchmark dalam 

melaksanakan tugas dengan persetujuan ‘board’ 
2. Auditor intern merupakan asset perusahaan dalam 

upaya memperkuat pengakuan public terhadap cor-
porate quality 

3. Auditor  intern harus bekerja secara independen dan 
obyektif dalam memberi informasi bagi korporasi 

Dalam upaya peningkatan kapabilitas BPKP juga turut 
ambil bagian dalam pembinaan auditor intern pemerin-
tah/Perusahaan Negara/Daerah.  

Sebagai penutup, Ardan menyampaikan system pen-
gendalian intern dan tata kelola perusahaan yang efektif 
dapat menciptakan interaksi yang baik dan secara ber-
sama-sama  mendorong tercapainya tujuan korporasi. 
(Humas BPKP Jatim)  

SEMINAR NASIONAL DAN MUKERNAS FKSPI 2011 
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D emikian disampaikan Edwin Kawilarang (Fraksi 
Partai Golkar) kepada Direksi PTPN XII saat rapat 

kerja Tim Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR-RI dengan Direksi PTPN XII yang 
membahas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK-RI 
atas Laporan Keuangan PTPN XII Tahun Buku 2009. 

Tim BAKN DPR-RI sejak tanggal 12 sampai dengan 
15 Desember 2011 melakukan kunjungan kerja di 
wilayah Provinsi Jawa Timur, dan mengadakan rapat 
kerja dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kanwil I 
Dirjen Bea dan Cukai, PT Petrokimia Gresik, dan PTPN 
XII. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, 
Hotman Napitupulu bersama Kepala BPK-RI Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur, DR. Heru Kreshna Reza, 
mendampingi Tim BAKN selama melakukan kunjungan 
kerja. 

Rapat kerja Tim BAKN DPR-RI dengan ke empat 
institusi tersebut diadakan guna membahas hasil 
pemeriksaan  BPK-RI  dan tindak lanjut yang telah  
dilakukan oleh pimpinan ke empat institusi tersebut. 

Kunjungan Kerja Tim BAKN DPR-RI 

Paradigma dan peran BPKP telah 
berubah, silahkan gunakan jasa 
BPKP Jawa Timur seluas-luasnya                                                                                              
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Kunjungan Kerja Tim BAKN DPR-RI 

Saat rapat kerja dengan Pemkot Surabaya, Ketua Tim 
BAKN DPR-RI menyarankan Walikota Surabaya agar 
berkoordinasi dengan BPKP Jawa Timur dalam hal pengelolaan 
keuangan dan penataan aset hingga Laporan Keuangan 
Pemkot Surabaya mendapat opini WTP dari BPK-RI. Kepala 
Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu menyatakan 
BPKP Jawa Timur siap membantu Pemkot Surabaya. 

Dalam rapat kerja Tim BAKN DPR-RI dengan Kanwil I Dirjen 
Bea dan Cukai terkait hasil audit kinerja yang dilakukan BPK-RI 
terhadap audit yang dilakukan Kanwil DJBC, terungkap adanya 
kelemahan pada audit yang dilakukan Kanwil I DJBC, sehingga 
menimbulkan potensi tidak tertagihnya pendapatan negara. 

Hotman menyampaikan pendapat bahwa untuk 
meminimalkan potensi tidak tertagihnya pendapatan negara, 
maka perlu dilakukan perencanaan audit yang lebih baik 
dengan memperhatikan risiko. 

Sedangkan rapat kerja Tim BAKN DPR-RI dengan Direksi 
PT. Petrokimia Gresik, yang membahas hasil pemeriksaan 
BPK-RI terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, Hotman 
menyarankan agar PT. Petrokimia Gresik berkoordinasi dengan 
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam menyusun RDKK 
sehingga penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar tepat 
sasaran. 

Hotman juga mengungkapkan bahwa PT. Petrokimia Gresik 
telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan 
skor yang baik. BPKP Jatim sudah melakukan asessment GCG 
pada PT. Petrokimia Gresik dan skor yang diraih semakin baik 
dari tahun ke tahun. Selain itu, BPKP Jatim juga membantu PT. 
Petrokimia Gresik dalam melakukan reviu terhadap pedoman 
pengadaan barang dan jasa PT. Petrokimia Gresik agar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Dari Kota Gresik, Tim BAKN DPR-RI menuju PTPN XII 
untuk melakukan rapat kerja dengan Direksi PTPN XII guna 
membahas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan 
keuangan PTPN XII Tahun Buku 2009. 

Hotman Napitupulu menyatakan bahwa BPKP Jawa Timur 
telah membantu Direksi PTPN menindaklanjuti rekomendasi 
BPK-RI atas general audit tahun 2009 dengan opini Disclaimer, 
terutama menyangkut kebijakan akuntansi sehingga dengan 
opini tahun 2010 sudah Wajar Dengan Pengecualian. Kaper 
BPKP Jawa Timur menambahkan bahwa kerjasama PTPN XII 
dengan BPKP Jawa Timur telah dituangkan dalam MoU. 

Setelah mendengar penjelasan Kaper BPKP Jawa Timur, 
Ketua Tim BAKN DPR-RI, Ir. Edwin Kawilarang, menyatakan 
agar PTPN XII menggunakan jasa BPKP Jawa Timur seluas-
luasnya, mengingat BPKP Jawa Timur telah berubah 
paradigma dan perannya menjadi mitra bagi Pemda, BUMN 
dan BUMD. (Humas BPKP Jatim – KH) 
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P emerintah Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu 
(21/12), mengadakan Seminar Nasional Evaluasi 

Kinerja Tahun 2011 dan Outlook Tahun 2012 Bidang 
Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Hukum di Jawa 
Timur. 

Seminar diadakan di Hotel Bumi, Surabaya 
menampilkan narasumber yaitu Prof. Dr. Ramlan 
Surbakti, Dr. Burhanuddin Muhtadi, Dr. Mohammad 
Sobari, Dr. Sri Adiningsih, Phd., Prof. Dr. Rhenald 
Kasali, Dr. M. Zaitun, dan Dr. Todung M. Lubis, 
S.H.,LLM. 

Ketua Panitia Seminar, Ir. Zaenal Abidin, Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 
Timur, mengutarakan tujuan diadakannya seminar 
nasional ini adalah menyampaikan informasi terkait 
dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan pakar di 
bidang ekonomi, politik,  sosial budaya dan hukum di 
Jawa Timur pada 2011. Selain itu untuk menyampaikan 
pokok-pokok pikiran dan mendiskusikan strategi 
pembangunan di Jawa Timur. Untuk itu panitia 
mengundang para pakar nasional baik dibidang 
ekonomi, politik,  sosial budaya dan hukum. 

Bertindak sebagai Keynote Speech yaitu Gubernur 
Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, yang menyajikan 
progres-progres hasil pembangunan di Jawa Timur.dan 
permasalahan bidang ekonomi, politik, sosial budaya 
dan hukum di Jawa Timur. 

SEMINAR NASIONAL  
EVALUASI KINERJA TAHUN 2011 DAN OUTLOOK TAHUN 2012  

PROVINSI JAWA TIMUR  

Gubernur Dr. H. Soekarwo berharap keberhasilan 
dan permasalahan di Jawa Timur pada 2011 dan outlook 
2012 dibawa di level nasional. Bukan malah sebaliknya, 
masalah nasional dibawa ke daerah, tetapi keberhasilan 
dan program-program daerah dengan rasional 
demokrasi dibawa ke tingkat nasional. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. 
Hotman Napitupulu, merupakan salah satu undangan 
dari 289 peserta yang diundang, yang berasal dari 
Forpimda, Bupati/Walikota se Jawa Timur, Bappeda 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur, SKPD di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rektor dan BEM 
universitas negeri dan swasta, kalangan LSM, 
BUMN/BUMD,   para  Kepala  Instansi  Vertikal,  Tokoh   
Lintas Agama, para Ketua Partai Politik, dan Anggota 
DPR-RI serta DPD-RI. 

Seminar nasional ini dibagi dalam dua sesi, yaitu 
seminar yang terkait dengan bidang politik dan sosial 
budaya, dilanjutkan dengan seminar yang terkait dengan 
bidang ekonomi dan hukum.  

Dr. Sri Adiningsih menyampaikan penghargaan 
kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengadakan 
seminar nasional ini sebagai ajang evaluasi kinerja tahun 
2011 dan prediksi perekonomian tahun 2012 serta 
tantangan-tantangan yang akan dihadapi. (Humas BPKP 
Jatim) 
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P enyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 dihadiri 
oleh Wakil Gubernur, Drs. H. Syaifullah Yusuf, 

seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Timur, seluruh 
SKPD Provinsi Jawa Timur, dan Forum Pemimpin 
Daerah (Forpimda) Jawa Timur. 

Acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil 
Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, S. Bambang 
Suroso, yang memaparkan besaran DIPA Tahun 
Anggaran 2012 yang meningkat dibanding tahun 
anggaran 2011 sebagai komitmen Pemerintah Pusat. Di 
bagian lain, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa 
Timur, menyampaikan masih rendahnya tingkat 
penyerapan anggaran dan berharap agar semua pemda 
dan SKPD memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan 
agar penyerapan di tahun 2012 menjadi lebih baik. 

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, sebagai 
wakil Pemerintah Pusat menyampaikan bahwa DIPA 
yang berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat, 
merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan 
sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. DIPA harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akuntabel dan 
transparan. 

Dr. H. Soekarwo, mengingatkan tantangan besar di 
tahun 2012 di bidang ekonomi yang saat ini sedang 
menghadapi pengaruh dari krisis ekonomi di Eropa.  

Oleh karena itu Gubernur Soekarwo meminta agar 
seluruh Pemerintah Daerah dan SKPD se Jawa Timur 
agar mencurahkan segala daya dan upaya untuk 
mengatasi  pengaruh  yang mungkin akan timbul  akibat 

Penyerahan DIPA dan DPA Tahun Anggaran 2012 

krisis ekonomi di Eropa tersebut. Tak lupa, Dr. H. 
Soekarwo juga meminta agar seluruh Pemerintah 
Daerah di Jawa Timur untuk lebih meningkatkan 
sinkronisasi dan sinergi dalam melaksanakan program-
program pembangunan. 

Gubernur Soekarwo juga menegaskan bahwa 
seluruh Pemerintah Daerah dan SKPD se Jawa Timur 
harus meraih minimal Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). (Humas BPKP Jatim) 
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Salah Satu Wujud Reformasi Birokrasi 

B PKP sangat serius dalam mensukseskan 
program Pemerintah Pusat yakni Reformasi 
Birokasi. Reformasi Birokrasi adalah merupakan 

kebutuhan bagi organisasi BPKP.  
Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi 

seperti diamanatkan Kepala BPKP dalam Perka No. 
PER-764/K/SU/2010 tanggal 16 September 2010 
tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI), maka bertempat 
di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada hari 
Rabu, tanggal 21 Desember 2011 diselenggarakan 
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang SKI.  

PKS diikuti oleh sebagian besar pegawai BPKP  
Jawa Timur terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat 
Fungsional Auditor (Pengendali Teknis, Ketua dan 
Anggota Tim) serta Pejabat Fungsional lainnya. PKS 
dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, R. Bimo Gunung 
Abdulkadir, dalam sambutannya menjelaskan bahwa SKI 
berhubungan dengan Reformasi Birokrasi, Sistem Pen-
gendalian Intern Pemerintah dan Budaya Kerja.  

Materi tentang SKI ini penting bagi seluruh pegawai, 
selain SKI segera akan diberlakukan di tahun 2012, 
pada  tahun itu juga di BPKP akan dilaksanakan Quality 
Assurance (QA) oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Na-
sional. Terlebih mengingat Kepala BPKP ditunjuk oleh 
Presiden sebagai Ketua Tim QA Reformasi Birokrasi, 
sehingga sudah selayaknya BPKP untuk segera melak-
sanakan  SKI.  

Materi tentang SKI dibagi menjadi dua bagian yaitu 
Buku Satu berisi tentang Prosedur Implementasi SKI, 
dan Buku Dua tentang Model Rumusan Sasaran 
Indikator Kinerja, Bobot   Indikator   Kinerja,   dan  Bobot  
Sasaran  Kinerja. 

PUNCTUALITY 

PKS Sasaran Kinerja Individu 

Kabag Tata Usaha, R. Bimo Gunung Abdulkadir, 
menyampaikan materi  Buku Satu yaitu: Latar belakang, 
Konsepsi, Definisi, Ruang lingkup, Tahapan SKI 
(Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan dan Reviu Kinerja, 
Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja). 

Dimana masing-masing tahapan akan dituangkan 
dalam form-form yang telah dirancang oleh Biro 
Kepegawaian dan Organisasi, yaitu untuk Perencanaan 
Kinerja form PKP-1, PKP-2, PKP-3 dan SKI-1, untuk 
Pelaksanaan dan Reviu Kinerja form SKI-2 dan SKI-3, 
untuk Pengukuran dan Pelaporan Kinerja form SKI-4, 
sedangkan untuk Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
menggunakan form SKI-5 dan SKI-6. 

Sedangkan Kabid Investigasi, Yus Muharam, 
menyampaikan materi dalam Buku Dua, yaitu: 
Metodologi Penyusunan Model Rumusan Sasaran 
Kinerja, Metodologi Penetapan Indikator Kinerja, 
Metodologi Pembobotan Indikator Kinerja, dan Kategori 
Rumusan Sasaran Kinerja 

Buku Dua memberi panduan penentuan bobot 
sasaran kinerja individu, informasi rumusan sasaran 
kinerja, indikator kinerja dan bobot kinerja untuk masing-
masing jabatan yang digunakan untuk menyusun 
Sasaran Kinerja Individu (SKI). 

Diharapkan di tahun 2012 SKI sudah dilaksanakan di 
BPKP Provinsi Jawa Timur. SEMANGAT! (Humas BPKP 
Jatim) 
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Jumat Ceria Berbasis Pengetahuan dan Go Green 

K aper BPKP Jatim, Hotman Napitupulu 
mencanangkan program: Sumbang 1.111 buah 

buku, Saji Sapo (Satu Jiwa sumbang Satu Pohon) dan 
acara kebersamaan lain saat Jumat Ceria. 

Hotman menyampaikan dalam pidatonya, suatu 
organisasi yang berbudaya kerja ditandai dengan 
tumbuhnya saling tukar pengetahuan. Dengan kata lain 
organisasi berbasis pengetahuan. Untuk itu BPKP Jatim 
mencanangkan sumbang 1.111 buah buku dan relokasi 
perpustakaan. 

Dari program ini diharapkan agar seluruh pegawai 
menyumbang tiga buah buku untuk melengkapi koleksi 
buku perpustakaan BPKP Jatim. Program ini ditujukan 
untuk melaksanakan Program Budaya Kerja Organisasi 
Berbasis Pengetahuan (OBP). Sampai dengan hari ini 
(9/12) telah terkumpul 55 buah buku  yang berasal dari 
sumbangan 12 orang pegawai dari target sebanyak 
1.111 buku. 

Hotman mengharapkan program ini didukung 
Perpustakaan yang nyaman untuk berbagi pengetahuan. 
Perpustakaan yang ada direncanakan direlokasi agar 
lebih meningkatkan manfaat perpustakaan. Secara 
simbolis Kaper menyerahkan buku kepada Kepala 
Bagian Tata Usaha. 

Selain  OBP,  Hotman  juga  mencanangkan  Program   

KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN 
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Jumat Ceria Berbasis Pengetahuan dan Go Green 

Saji Sapo (Satu Jiwa Satu Pohon), yaitu program satu jiwa 
menyumbang dan menanam satu pohon. Program ini 
dimaksudkan untuk mendukung Program Penanaman Satu 
Milyar Pohon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 
telah mendapat penghargaan dari Presiden RI pada 
tanggal 27 November 2011. Selain itu juga sekaligus 
mendukung   Program   Surabaya  Green  &   Clean   dan 
Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo “Saji Sapo”. 

Program “Saji Sapo” ditandai dengan penyerahan pohon 
secara simbolis oleh Kepala Perwakilan kepada Kasubag 
Umum. 

Lebih lanjut Kaper BPKP Jatim, membuka Jumat Ceria 
bertempat di lapangan upacara dan pelataran parkir. Acara 
pembukaan ini terlihat semarak dan meriah. Acara ini 
dimaksudkan sebagai sarana ajang berkumpulnya pegawai 
untuk kebersamaan. Juga dimaksudkan sebagai saluran 
komunikasi antara atasan bawahan tempat menyalurkan 
keluhan, masukan, ide untuk kinerja perwakilan. 

Jumat Ceria yang pertama kali ini disponsori Bagian 
Tata Usaha. Selanjutnya secara bergiliran Jumat Ceria ini 
selanjutnya akan dilaksanakan setiap bulan sekali dengan 
sponsor secara berurutan dari Bidang IPP, Bidang APD, 
Bidang AN, Bidang Investigasi, kembali Bagian TU. 

Jumat Ceria diawali senam pagi dipandu instruktur yang 
menarik dan enerjik. Hotman Napitupulu, Kepala 
Perwakilan, R. Bimo Gunung Abdulkadir, Kepala Bagian 
Tata Usaha, Kepala Bidang AN, Ichsan Riyandi, dan semua 
Kasubag nampak hadir diantara para pegawai yang 
mengikuti senam, semua tampak bersemangat dan ceria. 

Selepas acara senam dilanjutkan game dengan tema 
kelebihan masing-masing kelompok berkoordinasi. Game 
berikutnya berupa lomba makan kerupuk dan dilanjutkan 
makan bersama. 

Selain Jumat Ceria, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Timur juga mengadakan Program Promotif dan Preventif 
Pap Smear dan general check-up gratis bagi karyawati dan 
istri karyawan, yang bekerjasama dengan PT. Askes 
Cabang Utama Surabaya. (Humas BPKP Jatim) 
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Jumat Ceria Terakhir di BPKP  
Bagi Pak Bimo 

J umat, 2 Desember 2011, mantan Kepala Bagian Tata 
Usaha BPKP Jawa Timur, R. Bimo Gunung Abdulkadir 
(sekarang Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

KPK), masih sempat mengikuti Jumat Ceria dengan kegiatan 
senam pagi, pemberian cindera mata, dan penanaman 
pohon di pinggir Jalan Raya Bandara Juanda. 

Seperti biasa, Pak Bimo terlihat sangat bersemangat 
mengikuti senam pagi bersama dengan Kepala Perwakilan 
BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, dan beberapa peja-
bat struktural serta pegawai-pegawai BPKP Jawa Timur. 

Usai senam pagi, Pak Hotman, Pak Yus Muharam (Kabid 
Investigasi) dan Ibu Henrynaz (mewakili Dharma Wanita) 
menyerahkan cindera mata bagi Pak Bimo sebagai tanda 
kasih dari BPKP Jawa Timur kepada Pak Bimo yang akan 
melanjutkan karir di KPK. 

Jumat Ceria dilanjutkan penanaman pohon di pinggir 
Jalan Raya Bandara Juanda oleh Pak Hotman dan Pak 
Bimo. Penanaman pohon ini sebagai realisasi Program Saji 
Sapo (Satu Jiwa Satu Pohon) yang telah dicanangkan sebe-
lumnya. Penanaman pohon juga dilaksanakan di lingkungan 
Kantor BPKP Jawa Timur dan Komplek Perumahan BPKP di 
Jalan Raya Waru. Total sebanyak 300 pohon yang telah di-
tanam. Kegiatan ini sebagai corporate social responsibility 
bagi lingkungan, juga dukungan bagi Program Go Green 
With BPKP. 

Jumat Ceria diakhiri dengan sarapan bagi bersama  se-
cara lesehan. Pejabat structural dan pegawai berbaur menik-
mati soto ayam yang tersedia. (Humas BPKP Jatim) 
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HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-12 

J umat, 23 Desember 2011, Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
Sub Unit BPKP Jawa Timur, mengadakan peringatan HUT Ke-

12 DWP di Aula Kantor BPKP Jawa Timur. 
Ibu Julia Hotman Napitupulu, Ketua DWP Sub Unit BPKP Jawa 

Timur, dalam kesempatan kali ini membacakan sambutan tertulis 
dari Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat  

Peringatan HUT Ke-12 DWP di BPKP Jawa Timur juga diisi 
dengan acara Lomba Menghias Tumpeng Nasi Kuning yang diikuti 
oleh ibu-ibu Dharma Wanita dan pegawai BPKP Jawa Timur, yaitu 
dua dari karyawati dan 4 dari Ibu-ibu Dharma Wanita (masing-
masing bidang  kegiatan satu tumpeng). 

Lomba menghias tumpeng menjadi istimewa karena 
penilaiannya dilakukan oleh para Kepala Bidang dan Kepala 
Bagian Tata Usaha, yang bertindak sebagai juri. 

Dari hasil penilaian para juri, salah satu nasi tumpeng kreasi 
dari pegawai dinyatakan sebagai pemenang Juara 1. Sedangkan 
Juara 2 dan Juara 3 dimenangkan oleh nasi tumpeng dari ibu-ibu 
Dharma Wanita 

Setelah itu nasi-nasi tumpeng pemenang tersebut dilelang dan 
hasil lelangnya dimasukkan ke kas Dharma Wanita. (Humas 
BPKP Jatim) 
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MAKAN SIANG PERPISAHAN 

H ari-hari terakhir, Bagian Tata Usaha Perwakilan 
BPKP Prov. Jawa Timur mengadakan acara 
perpisahan bagi R. Bimo Gunung Abdulkadir 

berupa makan siang bersama di salah satu rumah makan 
terkemuka di Surabaya. Seluruh Kepala Sub Bagian dan 
pegawai Bagian Tata Usaha tampak hadir memenuhi 
meja makan yang ada.  

Seperti umumnya acara perpisahan, selain makan 
siang bersama, ada pegawai dan pejabat yang ditunjuk 
untuk mengutarakan pesan dan kesan selama Pak Bimo 
memimpin Bagian Tata Usaha. 

Sriyanto, staf Sub Bagian Umum, 
menyampaikan kesan bahwa Pak 
Bimo adalah sosok yang sangat 
santun, bersahaja, bersemangat dan 
demokratis. Sriyanto memberikan 
contoh kegiatan kantor seperti doa 
pagi bersama sebelum memulai 
pekerjaan dan Jumat Ceria adalah 
usulan dari teman-teman Bagian Tata 
Usaha. Menurut Sriyanto, Pak Bimo adalah seorang 
pemimpin yang memberikan teladan yang baik. 

Kepala Bidang Investigasi, Yus Muharam, 
mengungkapkan kesan bahwa Pak Bimo, di usia yang 
terbilang muda, adalah sosok yang sangat pandai, trampil, 
piawai dan humoris. Yus Muharam memberikan contoh, 
saat rapat khususpun, Pak Bimo suka menyampaikan 
cerita-cerita lucu. 

Walaupun hanya beberapa bulan, Pak Bimo 
mempunyai gagasan sumbangan 1.111 buku dan 
penanaman satu pohon dari satu jiwa. Ini menandakan 
Pak Bimo sangat peduli pada lingkungan. 

Saatnya Pak Bimo memberikan kesan dan pesan. 
Menurut Pak Bimo, sebelum datang memulai tugas 
sebagai Kabag Tata Usaha, beliau sempat menduga 
bahwa orang Jawa Timur itu keras wataknya, namun, 
ternyata dugaan itu tidak benar. Masih menurut Pak 
Bimo, beliau terkesan dengan ketrampilan dan 
kemampuan pegawai-pegawai Bagian Tata Usaha. 
Beliau juga terkesan atas kebersamaan yang ada di 
BPKP Jawa Timur umumnya dan Bagian Tata Usaha 
khususnya. 

Pesan Pak Bimo kepada seluruh pegawai Bagian 
Tata Usaha untuk tetap mempertahankan dan 
meningkatkan kondisi kondusif yang telah ada. 
(Humas BPKP Jatim) 
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S etelah melalui seleksi dan fit and proper test 
di KPK, R. Bimo Gunung Abdulkadir,  Kepala 

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Timur, akhirnya dilantik sebagai Kepala 
Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain R. Bimo 
Gunung Abdulkadir, juga dilantik Ari Widiatmoko 
sebagai Direktur Penyelidikan. 

Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPK yang 
lama Busyro Muqoddas pada Kamis (15/12)  di 
Autditorium Lantai Satu Gedung KPK. 

"Untuk pak Bimo, saya mengingatkan 
pentingnya ketelitian dan kecermatan serta 
transparansi dalam pengelolaan keuangan," 
tandas Busyro Muqoddas. 

Sejak dilantik sebagai Kepala Bagian Tata 
Usaha  BPKP Jawa Timur (12/9), praktis baru 3 
bulan 3 hari, R. Bimo Gunung Abdulkadir 
menjabat Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Jawa 
Timur. 

Namun demikian, R. Bimo Gunung 
Abdulkadir sudah memberikan sesuatu yang 
berarti.  Gagasan dan ide-ide Pak Bimo 
memberikan warna tersendiri bagi Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Timur, antara lain Program 
Sumbang 1.111 Buku dan Program Satu Jiwa 
Satu Pohon. 

Terima kasih Pak Bimo...Selamat Berkarya 
dan Semoga Semakin Sukses di KPK. (Humas 
BPKP Jatim) 

Selamat Jalan....Selamat Berkarya di KPK 
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TRANSPARANSI 

K omisi Informasi Pulik Jawa Timur mengadakan 
seminar untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu. 

Seminar Peringatan Hari Hak untuk Tahu (Right to 
Know Day) Tahun 2011 dengan tema “Hak untuk Tahu 
dalam Perspektif Transparansi Anggaran Badan Publik” 
menghadirkan BPKP Jawa Timur sebagai Narasumber 
karena BPKP sebagai badan publik yang pertama yang 
telah mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Selain BPKP Jawa Timur, seminar ini juga 
menghadirkan narasumber lain, yakni H. Ramly Amin, 
komisioner dari Komisi Informasi Pusat Bidang Edukasi, 
Sosialisasi dan Advokasi yang memaparkan materi 
dengan judul “Pencegahan Korupsi Melalui 
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008” 

Seminar ini diselenggarakan di Hotel Oval, Surabaya 
pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 yang diikuti 
oleh seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur, 
kalangan LSM dan BEM. 

Dalam paparannya,  H.  Ramly  Amin , 
menggarisbawahi pentingnya penerapan UU No. 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. 
Penyakit korupsi yang sudah mengkhawatirkan tidak 
cukup diperangi dengan upaya represif, namun juga 
perlu dibarengi dengan upaya prefentif. Penerapan 
undang-undang tersebut diyakini dapat mencegah 
korupsi di semua badan publik.  

Sedangkan, R. Bimo Gunung Abdulkadir, Kepala 
Bagian Tata Usaha BPKP Jawa Timur, mengungkapkan 
bahwa BPKP telah mengimplementasikan UU No. 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
dengan telah menerbitkan Standar Prosedur Layanan 
Informasi di BPKP yang berisi materi antara lain: 
Kewajiban BPKP sebagai Badan Publik, Struktur PPID 
di BPKP dan Pejabatnya, Format Informasi Publik di 
BPKP, Komponen Pendukung yang Dibutuhkan Setiap 
Unit Kerja Pusat/Perwakilan. 

BPKP juga sudah menyusun Daftar Informasi Publik 
baik di tingkat BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP. 
Beberapa informasi tentang BPKP yang dibutuhkan 
oleh masyarakat luas dapat diakses dengan mudah 
melalui website BPKP Pusat maupun seluruh 
Perwakilan BPKP. Beliau juga membuka pintu bagi 
semua pihak yang ingin mengetahui tentang bagaimana 
menerapkan keterbukaan informasi publik di instansi 
masing-masing.   

Setelah pemaparan dari ke dua narasumber, 
seminar juga diisi dengan sesi tanya jawab yang 
dipandu oleh moderator dari Komisi Informasi Provinsi 
Jawa Timur. Dan semua pertanyaan dapat dijawab 
dengan lugas oleh ke dua narasumber. (Humas BPKP 
Jatim)  

Seminar Peringatan Hari Hak untuk Tahu Tahun 2011  
BPKP Jawa Timur Sebagai Narasumber 
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KOLOM : Seri Motivasi 

S etiap orang mendambakan masa depan yang 
lebih baik ; kesuksesan dalam karir,  
rumah tangga dan hubungan sosial, namun 

ser ingkal i  k i ta  terbentur  o leh berbagai  
kendala. Dan kendala terbesar justru ada pada diri kita 
sendiri. 

Melalui karyanya, Joel Osteen menantang kita 
untuk keluar dari pola pikir yang sempit dan mulai 
berpikir dengan paradigma yang baru. 

Ada 7 langkah agar kita mencapai potensi hidup 
yang maksimal : 
• Langkah pertama adalah perluas wawasan. Anda 

harus memandang kehidupan ini dengan mata iman, 
pandanglah dirimu sedang melesat ke level yang 
lebih tinggi. Anda harus memiliki gambaran mental 
yang jelas tentang apa yang akan Anda raih. 
Gambaran ini harus menjadi bagian dari dirimu, 
didalam benakmu, dalam percakapanmu, meresap 
ke pikiran alam bawah sadarmu, dalam perbuatanmu 
dan dalam setiap aspek kehidupanmu. 

• Langkah ke dua adalah mengembangkan gambar 
diri yang sehat. Itu artinya Anda harus melandasi 
gambar dirimu diatas apa yang Tuhan katakan 
tentang Anda. Keberhasilanmu meraih tujuan sangat 
tergantung pada bagaimana Anda memandang 
dirimu sendiri dan apa yang Anda rasakan tentang 
dirimu. Sebab hal itu akan menentukan tingkat 
kepercayaan diri Anda dalam bertindak. Fakta 
menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah melesat 
lebih tinggi dari apa yang Anda bayangkan mengenai 
dirimu sendiri. 

• Langkah ke tiga adalah temukan kekuatan dibalik 
pikiran dan perkataanmu. Target utama serangan 
musuh adalah pikiranmu. Ia tahu sekiranya ia  
berhasil mengendalikan dan memanipulasi apa yang 
Anda pikirkan, maka ia akan berhasil mengendalikan 
dan memanipulasi seluruh kehidupanmu. Pikiran 
menentukan prilaku, sikap dan gambar diri. Pikiran 
menentukan tujuan.  

• Langkah ke empat adalah lepaskan masa lalu, 
biarkanlah ia pergi. Anda mungkin saja telah 
kehilangan segala yang tidak seorangpun patut 
mengalaminya dalam hidup ini. Jika Anda ingin hidup 
berkemenangan, Anda tidak boleh memakai trauma 
masa lalu sebagai dalih untuk membuat pilihan-

pilihan yang buruk saat ini. Anda harus berani tidak 
menjadikan masa lalu sebagai alasan atas sikap 
burukmu selama ini, atau membenarkan tindakanmu 
untuk tidak mengampuni seseorang.  

• Langkah ke lima adalah temukan kekuatan di dalam 
keadaan yang paling buruk sekalipun. Kita harus 
bersikap: "Saya boleh saja terjatuh beberapa kali 
dalam hidup ini, tetapi tetapi saya tidak akan terus 
tinggal dibawah sana." Kita semua menghadapi 
tantangan dalam hidup ini. Kita semua pasti 
mengalami hal-hal yang datang menyerang kita. Kita 
boleh saja dijatuhkan dari luar, tetapi kunci untuk 
hidup berkemenangan adalah belajar bagaimana 
untuk bangkit lagi dari dalam. 

• Langkah ke enam adalah memberi dengan sukacita. 
Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah 
godaan untuk hidup mementingkan diri sendiri.  

• Sebab kita tahu bahwa Tuhan memang menginginkan 
yang terbaik buat kita, Ia ingin kita makmur, menikmati 
kemurahanNya dan banyak lagi yang Ia sediakan buat 
kita, namun kadang kita lupa dan terjebak dalam 
prilaku mementingkan diri sendiri. Sesungguhnya kita 
akan mengalami lebih banyak sukacita dari yang 
pernah dibayangkan apabila kita mau berbagi hidup 
dengan orang lain. 

• Langkah ke tujuh adalah memilih untuk berbahagia 
hari ini. Anda tidak harus menunggu sampai semua 
persoalanmu terselesaikan. Anda tidak harus 
menunda kebahagiaan sampai Anda mencapai semua 
sasaranmu. Tuhan ingin Anda berbahagia apapun 
kondisimu, sekarang juga !  

(Dikutip dari : Mencapai potensi hidup yang maksimal by 
Joel Osteen)  

Mencapai Potensi Hidup yang Maksimal  
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T ahun 2011 berganti dengan tahun 2012. Sebagai-
mana pada umumnya ketika mengalami pergantian 

tahun, sebagai individu, kita minimal dihadapkan pada 
pertanyaan, “Apa yang telah kita capai di tahun yang 
telah lewat?”  

Begitu juga dengan sebuah perusahaan, pergantian 
tahun biasanya digunakan sebagai suatu cut-off untuk 
melakukan suatu evaluasi. Salah satu jenis evaluasi 
adalah tingkat penerapan tata kelola perusahaan yang 
baik atau Good Corporate Governance (GCG).  

Pelaksanan assessment penerapan GCG pada 
BUMN untuk tahun 2011 mengalami perubahan diband-
ingkan assessment pada tahun-tahun sebelumnya. Hal 
ini disebabkan adanya Keputusan Menteri Negara 
BUMN yang selama ini digunakan sebagai dasar pen-
erapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN 
No. Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang 
Penerapan Praktik GCG pada BUMN, diganti dengan 
Peraturan Menteri Negara BUMN No.  PER-01/
MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan 
Usaha Milik Negara. 

Berdasarkan pembandingan antara Kep-117/M-
MBU/2002 dengan PER-01/MBU/2011, ditemukan tidak 
kurang dari 29 hal yang harus diperhatikan assessor 
ketika melakukan pengukuran penerapan GCG. Ke-29 
hal tersebut dapat diuraikan dalam 3 (tiga) kelompok 
sebagai berikut: 
1. Perubahan materi ketentuan, yang berisi baik 

perubahan materi secara keseluruhan maupun 
penyempurnaan materi: 
a. Perubahan pengertian tata kelola perusahaan 

yang baik (GCG) dari semula diartikan sebagai 
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 
organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewu-
judkan nilai pemegang saham dalam jangka pan-
jang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan pe-
rundangan dan nilai-nilai etika”, menjadi “Prinsip-
prinsip yang mendasari suatu proses dan mekan-
isme pengelolaan perusahaan berlandaskan 
peraturan perundang-undangan dan etika beru-
saha.” 

b. Lebih menegaskan muatan risalah rapat RUPS 
yang semula dinyatakan hanya memuat pendapat 
baik yang mendukung maupun yang tidak mendu-
kung, dilengkapi menjadi menjadi memuat waktu, 
agenda, peserta, pendapat-pendapat yang 
berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. 

c. Memperluas muatan Laporan Tahunan terkait 
Dewan  Komisaris / Dewan  Pengawas,  yang  se- 

mula hanya memuat nama-nama anggota Ko-
misaris/Dewan Pengawas, pekerjaan mereka, dan 
pekerjaan utama mereka di luar BUMN yang ber-
sangkutan, menjadi memuat informasi mengenai 
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan 
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusa-
haan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan 
dalam satu tahun buku (rapat internal maupun 
rapat gabungan dengan Direksi), serta honorar-
ium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diter-
ima dari BUMN yang bersangkutan. 

d. Perubahan atau penegasan mengenai pelak-
sanaan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Penga-
was dan Rapat Direksi, yang semula pada prinsip-
nya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, 
tergantung sifat khusus BUMN masing-masing, 
menjadi sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 
bulan, tidak lagi dikaitkan dengan sifat khusus 
BUMN-nya. 

e. Memperluas muatan yang harus dimuat dalam 
Risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Penga-
was dan Risalah Rapat  Direksi, yang semula ha-
rus dicantumkan pendapat yang berbeda 
(dissenting comments) dengan apa yang dipu-
tuskan dalam rapat (bila ada), menjadi harus me-
muat pendapat-pendapat yang berkembang 
dalam rapat, baik pendapat yang mendukung 
maupun yang tidak mendukung atau pendapat 
berbeda (dissenting opinion), keputusan/
kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran 
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau 
Direksi, apabila ada. 

f. Status keberadaan Komite Audit, yang semula 
dinyatakan pada BUMN selain yang memenuhi 
keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan 
dalam ayat (1), Komisaris/Dewan Pengawas da-
pat membentuk Komite Audit, menjadi penegasan 
bahwa Komite Audit adalah Organ Pendukung 
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tanpa meli-
hat persyaratan tertentu pada BUMN.  

g. Memperluas kewajiban Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas terkait akses informasi, yang semula 
memastikan bahwa external auditor, maupun in-
ternal auditor dan Komite Audit memiliki akses 
terhadap informasi mengenai BUMN yang perlu 
untuk melaksanakan tugasnya, menjadi memasti-
kan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan 
Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, 
memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data 
penunjang, dan informasi mengenai BUMN, 
sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugas-
nya. 

KOLOM : Seri GCG 
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h. Mengubah penanggung jawab yang mengadakan 
program pengenalan bagi anggota Komisaris/
Dewan Pengawas yang baru ditunjuk, yang se-
mula adalah Komisaris Utama atau Direktur 
Utama, jika Komisaris Utama berhalangan, dan 
penanggung jawab  yang mengadakan program 
pengenalan bagi anggota Direksi yang baru ditun-
juk, yang semula adalah Direktur Utama atau jika 
Direktur Utama berhalangan, maka tanggung 
jawab berada pada Komisaris Utama atau ang-
gota Direksi yang ada, menjadi penanggung 
jawab yang mengadakan program pengenalan 
bagi anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan 
Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya 
adalah Sekretaris Perusahaan atau siapapun 
yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris peru-
sahaan. Materi pengenalan pun ditambahkan 
dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. 

2. Penambahan materi yang sebelumnya tidak ter-
cantum dalam Kep-117/M-MBU/2002: 
a. Kewajiban bagi Direksi untuk menyusun GCG 

manual yang diantaranya dapat memuat board 
manual, manajemen risiko manual, sistem pen-
gendalian intern, sistem pengawasan intern, 
mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpan-
gan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola 
teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika 
(code of conduct). 

b. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di 
luar RUPS, dengan syarat semua pemegang sa-
ham dengan hak suara menyetujui secara tertulis 
dengan menandatangani keputusan yang dimak-
sud. Keputusan pemegang saham ini mempunyai 
kekuatan hukum mengikat yang sama dengan 
keputusan RUPS secara fisik. 

c. Keputusan pemegang saham di luar RUPS dapat 
dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau su-
rat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan 
mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri.  

d. Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi 
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak 
menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun. 

e. Kewajiban RUPS menetapkan Indikator Penca-
paian Kinerja (Key Performance Indicators) De-
wan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan 
usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Ko-
misaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan 
laporan triwulanan perkembangan realisasi Indi-
kator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang 
Saham/Menteri. 

f. Penunjukan salah seorang anggota Direksi me-
lalui Rapat Direksi sebagai penanggung jawab 
dalam penerapan dan pemantauan GCG di 
BUMN yang bersangkutan. 

g. Kewajiban Direksi mempertimbangkan risiko 
usaha dalam setiap pengambilan keputusan/
tindakan. Direksi wajib membangun dan melak-
sanakan program manajemen risiko korporasi 
secara terpadu yang merupakan bagian dari pe-
laksanaan program GCG. Pelaksanaan program 
manajemen risiko dapat dilakukan, dengan mem-
bentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah 
Direksi; atau memberi penugasan kepada unit 
kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan 
fungsi manajemen risiko. Direksi juga wajib men-
yampaikan laporan profil manajemen risiko dan 
penanganannya bersamaan dengan laporan ber-
kala perusahaan. 

h. Keharusan Direksi menyusun ketentuan yang 
mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan 
penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan. 

i. Kewajiban Direksi menyelenggarakan pengawa-
san intern. Pengawasan intern dilakukan, dengan 
membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan 
membuat Piagam Pengawasan Intern. SPI 
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan 
mekanisme internal perusahaan dengan persetu-
juan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Fungsi 
pengawasan intern adalah mengevaluasi efektivi-
tas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen 
risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan kebi-
jakan perusahaan serta memeriksa dan menilai 
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, op-
erasional, sumber daya manusia, teknologi infor-
masi, dan kegiatan lainnya. Direksi juga wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pen-
gawasan intern secara periodik kepada Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas. Lebih lanjut, Direksi 
wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi 
pengawasan intern di perusahaan. 

j. Terkait dengan tata kelola teknologi informasi (TI), 
Direksi dapat menetapkan tatakelola TI yang 
efektif. Selanjutnya Direksi wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan tata kelola TI secara perio-
dik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
serta wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas 
fungsi tatakelola TI di perusahaan. 

k. Informasi dan segala intangible asset, termasuk 
hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan in-
telektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau 
atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan 
yang harus dituangkan dalam perjanjian. 
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l. Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetu-
juan RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) 
dengan karyawan yang berkaitan dengan 
penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh 
atau melebihi ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

m. Terkait etika berusaha, anti korupsi, dan donasi, 
terdapat kewajiban Direksi menandatangani 
Pakta Integritas untuk tindakan transaksional 
yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri. Se-
lanjutnya, anggota Direksi, anggota Dewan Ko-
misaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu 
BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyam-
paikan laporan harta kekayaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

n. Kewajiban BUMN melakukan pengukuran terha-
dap penerapan GCG dalam bentuk penilaian 
(assessment) yang dilaksanakan secara berkala 
setiap 2 (dua) tahun dan evaluasi (review) yang 
dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian 
yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian 
dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. 
Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan 
oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk 
oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan 
apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi 
dalam proses penunjukannya. Apabila dipandang 
lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan 
dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah 
yang berkompeten di bidang GCG, yang penunju-
kannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan 
langsung. Sedangkan pelaksanaan evaluasi pada 
prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang ber-
sangkutan (self assessment), yang pelaksa-
naannya dapat didiskusikan dengan atau 
meminta bantuan (asistensi) oleh penilai inde-
penden atau menggunakan jasa Instansi Pemer-
intah yang berkompeten di bidang GCG. Pelak-
sanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan 
menggunakan indikator/parameter yang ditetap-
kan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Dalam 
hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai 
independen atau menggunakan jasa Instansi Pe-
merintah yang berkompeten di bidang GCG, 
maka penilai independen atau Instansi Pemerin-
tah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi 
penilai pada tahun berikutnya. Hasil pelaksanaan 
penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/
Menteri bersamaan dengan penyampaian Lapo-
ran Tahunan. 

3. Penghapusan materi yang sebelumnya tercantum 
dalam Kep-117/M-MBU/2002: 
a. Menyukseskan program privatisasi sebagai salah  

satu tujuan penerapan GCG. 
b. Keharusan setiap anggota Komisaris/Dewan 

Pengawas dan anggota Direksi yang hadir dan/
atau diwakili dalam Rapat Komisaris/Dewan 
Pengawas atau Rapat Direksi untuk menyampai-
kan persetujuan atau keberatannya dan/atau 
usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang ter-
cantum dalam Risalah Rapat kepada pimpinan 
Rapat. 

c. Komposisi Direksi yang menyebutkan paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah ang-
gota Direksi harus berasal dari kalangan di luar 
BUMN yang bersangkutan. 

d. Terkait SCI (Statement of Corporate Intent), yaitu 
perjanjian penunjukan anggota Direksi ditan-
datangani oleh anggota Direksi yang bersangku-
tan dan kuasa pemegang saham/Pemilik Modal 
pada saat penunjukan yang bersangkutan seba-
gai anggota Direksi. 

Demikian poin-poin perbedaan yang ada antara PER
-01/MBU/2011 dibandingkan Kep-117/M-MBU/2002. 
Namun yang perlu diperhatikan juga adalah adanya ren-
cana pendelegasian 18 (delapan belas) wewenang 
yang dimiliki Kementerian BUMN selaku RUPS kepada 
Direksi dan Dewan Komisaris, yang seandainya sudah 
memiliki kekuatan hukum tentu akan memberi pengaruh 
baik langsung maupun tidak langsung dalam penilaian 
penerapan GCG.  

Mudah-mudahan tulisan di atas dapat memudahkan 
dalam membaca peraturan baru yang mendasari pen-
erapan GCG di BUMN, dapat digunakan dalam men-
yempurnakan indikator dan parameter penilaian, dan 
bermanfaat bagi assessor dalam melaksanakan tugas 
assessment penerapan GCG.  

Semoga bermanfaat 
 

Penulis: Hendra Purnama, Ak. 
Auditor Ahli Muda pada BPKP Jawa Timur 
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S uatu hari penulis menghadiri Rapat Kerja Budaya 
Kerja (BUKA) yang diadakan oleh Tim Pengemban-

gan BUKA BPKP yang dihadiri para pakar BUKA BPKP 
yang mewakili berbagai unit kerja BPKP Pusat. Acara 
dipimpin oleh Bpk. Bambang Utoyo dan Bpk. Surya se-
laku Kabiro Umum, Ibu Titut (pendekar BUKA dari 
BPKP Jawa Tengah dan kini menjadi Kaditwas di 
Deputi Investigasi), dan anggota peserta rapat lainnya. 
Agenda rapat yang dibicarakan adalah Optimalisasi pro-
gram dan kegiatan BUKA dan rencana kegiatan forum 
BUKA, Reformasi Birokrasi dan SPIP.  

Yang menjadi perhatian bagi penulis adalah adanya 
keluh kesah bagi para anggota Satgas BUKA Tim 
Pengembangan Budaya Kerja (BUKA) BPKP terkait 
dengan tanggapan negatif atau komentar bernada mir-
ing dari sebagian orang terhadap program dan kegiatan 
BUKA BPKP yang telah dilakukan selama ini. 

Pada Rapat kerja tersebut ada sesuatu hal menarik 
untuk disimak yakni adanya berbagai keluhan dari para 
anggota SatgasTim Pengembangan Budaya Kerja 
(BUKA) BPKP mengenai kiprah terkait program dan 
kegiatan BUKA-BPKP dan manfaat atau pengaruhnya 
terhadap organisasi berdasarkan percakapan yang di-
tangkap dengan komentar bernada miring dari lingku-
ngan sekitar BPKP, antara lain sbb: 
1. Kurangnya pemahaman para pegawai dengan tang-

gapan miring mengenai kegiatan BUKA-BPKP yang 
dianggap identik dengan kegiatan hura-hura  
Sebagai contoh, ketika ada suatu kegiatan forum 
resmi dalam agenda terakhir materi acara tertulis 
kegiatan Budaya Kerja. Salah seorang peserta ber-
tanya kepada panitia acara, “ Pak apa kegiatan 
acara kita terakhir?”, kemudian dijawab sang panitia 
“ Nanti kita jalan-jalan ke tempat wisata di daerah 
sekitar itu…”. Sang peserta kembali bertanya “ lho 
disini koq tertulis kegiatan budaya kerja?”, dan kem-
bali di jawab oleh panitia “ lho bukankah kegiatan 
jalan-jalan termasuk Budaya Kerja?.” 

2. Kegiatan BUKA dianggap menghambur-hamburkan 
anggaran kantor 
Suatu hari ada dua  pegawai yang terlibat pembi-
caraan tentang kegiatan BUKA, pegawai A bertanya 
“Apakah ada pengaruhnya banner/spanduk yang 
berisi kata-kata motivasi atau penyemangat terhadap 
kinerja kantor?”. Lantas pegawai B menyetujui dan 
menambahkan “ Iya ya,… terlalu ramai dan terlihat  
norak kantor  kita dipenuhi  dengan  banner/spanduk 

tersebut”. Pegawai A berkata lagi “buat banner itu 
khan cukup mahal, bukankah berarti hanya 
menghambur-hamburkan anggaran kantor”. 

3. Acara kebersamaan melalui makan-makan sebagai 
bagian Budaya Kerja 
Seorang pegawai sedang asyik membuka millist 
warga bpkp yang berisi berbagai kegiatan yang se-
marak di beberapa kantor perwakilan dalam rangka 
kegiatan HUT BPKP salah satu artikelnya acara ke-
bersamaan dengan melakukan makan-makan ber-
sama sebagai bagian dari Budaya Kerja kantor, sang 
pegawai berkomentar “ Memangnya kegiatan Bu-
daya Kerja itu makan-makan bersama ya?”, dan di-
jawab oleh pegawai disamping dengan mengangat 
bahu “Entahlah, mana aku tahu?….” 

4. Dampak Positif Budaya Kerja bagi Organisasi 
Seorang Satgas BUKA di salah satu kantor perwaki-
lan sedang mengusulkan proposal kegiatan kepada 
atasannya terkait dengan Program kerja Budaya 
Kerja, “ Ini usulan rencana kegiatan Budaya Kerja 
kita pak,….”, kemudian dengan kurang antusias 
menerima proposal kegiatan oleh sang Atasan 
seraya  berkata, “ sebenarnya saya kurang setuju,… 
tetapi karena bagian dari kegiatan kantor Pusat ha-
rus kita laksanakan”, dan lanjutkan, “ karena saya 
kurang paham apa dampak positif secara langsung 
bagi organisasi dan kinerja kita…”. 

Catatan : 
Uraian fragmen perisitiwa sebagai contoh tersebut me-
rupakan karangan penulis belaka, dan mohon maaf jika 
ada persamaan atas kejadian atau peristiwa yang se-
rupa  

Itulah sekelumit kisah atau gambaran tentang tang-
gapan atau komentar para pegawai tentang program 
dan kegiatan Budaya Kerja (BUKA) yang menjadi kega-
mangan bagI para anggota Satgas BUKA-BPKP. Na-
mun menurut penulis sebagai bagian dari Satgas BUKA 
BPKP justru merasa gembira mendengar komentar 
seperti itu. Dengan adanya komentar tersebut akan 
menjadi pemicu dan membuka mata kita atas perma-
salahan yang terjadi sehingga kita dapat memperbaiki 
program dan kegiatan dimasa mendatang. Ingat kesuk-
sesan suatu organisasi justru jika kita mengetahui akar 
permasalahan, karena kita dapat mengevaluasi dan 
memperbaiki berdasarkan permasalahan tersebut. 

 
Penulis: Subroto, Ak.,MM 

Kasubid Pemanfaatan pada Puslitbangwas 

KOLOM : Seri Budaya Kerja 
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Pengantar 
VIVAnews  (Minggu, 25 Desember 2011) - Pusat Pela-
poran Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) 
memiliki data bahwa hampir 50 persen rekening terlapor 
yang terindikasi korupsi adalah kelompok usia muda, 
yakni mulai di bawah 30 sampai 44 tahun. PPATK juga 
mengajukan usulan agar rekrutmen pejabat eselon I 
dan II diperketat.  
"Mereka yang berusia 40 tahun ke bawah itu anak-anak 
muda yang pada tahun 1997 dan 98 ikut aktif meneri-
akan perubahan dan reformasi. Setelah duduk di kursi 
empuk kok jadi berubah 360 derajat? Dulu membela, 
sekarang tega menghisap darah rakyat," kata Wakil 
Ketua PPATK Agus Santoso dalam perbincangan den-
gan VIVAnews.com.  

Data menunjukan bahwa hampir 50% dari jumlah 
Terlapor pada Hasil Analisis Proaktif PPATK menurut 
Kelompok Umur selama tahun 2011 berusia muda, 
yaitu dari di bawah 30 tahun sampai 44 tahun. Tren 
koruptor muda ini menunjukan tumbuhnya budaya per-
misif di lingkungan keluarga maupun masyarakat.  

Uraian di atas merupakan kutipan dari salah satu 
media publikasi yang menandakan bahwa korupsi ma-
sih merajalela di negeri yang kita cintai, bahkan Ibu Sri 
Mulyani, Mantan Menteri Keuangan RI,  menyatakan 
bahwa korupsi yang dilakukan di Indonesia sudah bersi-
fat sistemik dan bukan epidemic lagi. Yang sangat 
mengkhawatirkan adalah gembar-gembor atau gaung 
anti-korupsi seolah bagai “angin lalu saja”, karena se-
suai dengan pernyataan Wakil Ketua PPATK, Agus 
Santoso, justru para pemuda penggerak reformasi se-
belumnya sudah mulai ikut tertular virus tersebut. Men-
gapa hal ini bisa terjadi?. 

Bicara tentang korupsi, pasti terkait dengan masalah 
moralitas. Namun terkadang orang terlupa bahwa mor-
alitas tidak hanya bicara tentang sebuah sikap saja me-
lainkan pola pikir atau pola kerja otak yang mempenga-
ruhi sikap kita. Pada dasarnya salah satu fungsi otak 
kita terbagi menjadi dua bagian yakni otak rasional dan 
otak emosional, keduanya selalu bekerja bersamaan 
dan akan mempengaruhi tindakan kita dalam pengambi-
lan keputusan untuk berbuat atau bertindak sehari-hari. 

Otak rasional bekerja dengan pola matematis dalam 
mengambil keputusan yakni antara untung atau rugi, 
besar atau kecil, sedikit atau banyak, murah atau ma-
hal, bertindak atau diam, dsb. Sedangkan pola kerja 
otak emosional merupakan hal yang sangat misteri dan   

dianggap bertindak tidak rasional. Otak emosional 
bekerja untuk mempengaruhi keputusan yang diambil 
oleh otak rasional, yang mempertimbangkan antara 
benar atau salah, jahat atau baik, boleh atau tidak bo-
leh, senang atau sedih, suka atau tidak suka, dsb. 

Pola kerja kedua jenis otak tersebut dapat digambar-
kan seperti cara kerja sebuah gunting, dimana bilah 
gunting yang satu mengeksekusi tindakan dan bilah 
gunting yang lain mempengaruhi jalur yang akan 
digunting. Semuanya itu berkerja di bawah alam sadar 
kita, mereka keduanya saling bertarung untuk berdebat 
antara saling mempengaruhi dan mengeksekusi suatu 
tindakan. Oleh karenanya, saya mencoba me-repost 
tulisan saya terdahulu di Millist warga.bpkp sekedar 
mengingatkan kembali untuk menjelaskan mengapa 
mereka dapat berbuat korupsi? atau mengapa kita ser-
ing melanggar peraturan dan berbuat salah melalui 
kisah teka-teki klasik yang amat terkenal di bidang filsa-
fat, seperti yang di uraikan di bawah ini. 

PERTANYAAN KASUS DILEMATIS : 
Disini ada sebuah kasus dilema yang menarik men-
genai sebuah kisah yang akan menguji akal rasio/logika 
dan perasaaan anda. 
1. Anda adalah seorang supir bis DAMRI, suatu hari bis 

yang anda kendarai melaju dengan kecepatan tinggi 
disebuah perempatan jalan sementara itu bis terse-
but mengalami kerusakan pada rem alias blong. Bis 
tersebut bergerak begitu cepat ke arah kanan, se-
mentara disana terdapat 5 orang pekerja yang se-
dang memperbaiki jalan. Sebaliknya, jika anda dapat 
membelokkan bis tersebut ke sebelah kiri dengan 
sekuat tenaga untuk mengendalikan stir kendaraan 
tersebut. Namun di jalur kiri terdapat seorang yang 
sedang menyebrang jalan. 
Pertanyaan : 
a. Kira-kira keputusan mana yang anda ambil se-

segera mungkin, berusaha mengendalikan bis 
berbelok ke kiri dengan mengorbankan satu 
orang penyebrang jalan (dengan berusaha se-
kuat tenaga tentunya mengendalikan stir bis 
tersebut), 

b. Ataukah pasrah bis berbelok kekanan dengan 
menewaskan 5 orang pekerja yang sedang 
memperbaiki jalan?, Jelaskan argumentasi/
alasan mengapa anda bersikap demikian?. 

2. Sekarang ini posisi anda adalah sedang berdiri di 
perempatan   jalan   dan   sedang   menyaksikan  bis  
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DAMRI tersebut yang melaju dengan kecepatan 
tinggi berbelok kearah kanan yang akan menabrak 5 
orang pekerja yang sedang memperbaiki jalan. Na-
mun selain anda diperempatan jalan tersebut, ada 
seorang pula yang berbadan besar dan tambun. 
Anda berpikir seandainya dapat mendorong tubuh 
orang besar ketika bis melintas dan menabrak-
kannya, ada kemungkinan akan dapat membelokkan 
arah bis sehingga ke 5 orang pekerja jalanan terhin-
dar dari kecelakaan. 
Pertanyaan : 
a. Kira-kira keputusan mana yang anda ambil se-

segera mungkin, berusaha mendorong tubuh 
orang yang bertubuh besar tersebut ke arah bis 
saat melintas (hanya mengorbankan satu  nyawa) 
ataukah anda berdiam diri saja dan menyaksikan 
bis yang melaju pesat menabrak dan akan mene-
waskan ke 5 orang pekerja jalan?. Jelaskan argu-
mentasi/alasan mengapa anda bersikap 
demikian?. 

b. Jika anda memilih sikap untuk mendorong orang 
yang bertubuh besar, tanyakan kepada diri anda 
mampukah anda berbuat demikian? 

3. Suatu hari ada seorang kakak dan adik berkebang-
saan amerika, George dan Jeanette sedang berlibur 
ke Bali. Mereka bersuka ria hingga suatu malam 
mereka berpesta mabuk-mabukkan. Dalam kondisi 
mabuk mereka bersepakat melakukan percintaan 
untuk pertama kalinya, namun untuk menghindari 
agar tidak hamil Sang adik meminum pil anti hamil 
dan sang kakak menggunakan alat pengaman.  
Pada keesokkan harinya saat mereka tersadar, 
mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan 
tersebut dan menganggap kisah tersebut sebagai tali 
pengikat persaudaraan. (Patut diingat untuk budaya 
amerika merupakan hal wajar melakukan percin-
taan /berhubungan badan pertama kali  ketika re-
maja dengan kekasihnya merupakan hal wajar seba-
gai tanda kedewasaan). 
Pertanyaan : Apakah mereka bersalah melakukan 
tindakan tersebut? Jelaskan argumentasi/alasan 
mengapa anda bersikap demikian?. 

JAWABAN KASUS DILEMATIS 
Pertanyaan tersebut merupakan hasil eksperimen seo-
rang pakar neurosains, Joshua Greene dari Harvard 
University bahwa otak manusia pada dasarnya diken-
dalikan oleh otak rasional (yang mengambil keputusan 
berdasarkan logika) dan emosional (yang mempenga-
ruhi pengambilan keputusan berdasarkan moral). 

 

JAWABAN 1 : 
Berdasarkan hasil eksperimen, 95% responden berpen-
dapat setuju membelokkan ke kiri karena diperbolehkan 
secara moral, padahal keputusan tersebut di dominasi 
oleh otak rasional daripada emosional berdasarkan per-
hitungan matematis dengan kesimpulan: lebih baik 
membunuh satu orang daripada mengorbankan lima 
nyawa. 
JAWABAN 2 : 
a. Berdasarkan hasil jawaban responden tetap berpen-

dapat sama bahwa : lebih baik mengorbankan satu 
orang daripada lima orang (dengan mendorong 
orang yang bertubuh besar yang dapat mel-
encengkan arah bis sehingga terhindar menabrak 5 
orang pekerja jalan). 

b. Ketika dihadapkan oleh pertanyaan kedua, respon-
den menjawab tidak mampu melakukannya (berarti 
mengorbankan lima nyawa pekerja jalan). Dengan 
mendorong orang yang bertubuh besar terasa salah 
karena melakukan pembunuhan secara langsung, 
sedangkan bis menabrakkan ke arah 5 orang pekerja 
merupakan pembunuhan secara tidak langsung. 

JAWABAN 3 : 
Kasus skenario moral pertanyaan 3 diciptakan oleh 
Haidt dalam bukunya “The Emotional Dog”. Reaksi atau 
jawaban responden secara moral berpendapat bahwa 
tindakan kakak  dan adik adalah dosa besar dan per-
buatan tersebut merupakan salah besar. Argumen yang 
diberikan adalah hubungan seks antar saudara kandung 
akan berakibat fatal yakni akan menghasilkan bayi yang 
cacat dari hubungan insest tersebut dan akan merusak 
hubungan persaudaraan mereka. 
Namun ketika diajukan dengan bantahan secara logika 
bahwa mereka telah menggunakan alat pengaman dan 
minum anti pil hamil sebelum melakukan hubungan 
percintaan sehingga menjamin tidak akan terjadi ke-
hamilan. Mereka tetap membantah dan berpendapat 
bahwa hubungan tersebut adalah salah dan merupakan 
tindakan amoral. Walaupun mereka diberikan argumen 
yang mematahkan pendapatnya secara logika, mereka 
akan tetap berpendapat sama dengan mengajukan ar-
gumen yang lain, dan seterusnya. Mereka tetap berke-
simpulan bahwa tindakan tersebut adalah salah.  
 
 
 
 

Penulis: Subroto, Ak.,MM 
Kasubid Pemanfaatan pada Puslitbangwas 
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Pengantar dan Latar Belakang 
Dalam melaksanakan audit, pertama kali yang dilihat/
diteliti adalah Buku Kas Umum dengan bukti 
pendukungnya.  Seringkali dijumpai bahwa bukti 
kuitansi pengeluaran kas berupa kuitansi yang di 
standarisasi/dibuat oleh satker/Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PA. 
Bukti kuitansi yang di standarisasi tersebut meskipun 
telah ditandatangani pihak-pihak terkait (PPK/KPA/
Bendaharawan/Penerima Uang/Penjual Barang-Jasa/
Rekanan) namun tanpa didukung oleh nota pembelian/
faktur/bukti lain yang dibuat oleh Penjual Barang-Jasa/
Rekanan /Penerima Uang. 
Bukti Pendukung ini biasanya disebut Bukti Eksternal. 
Terdapat beberapa pendapat tentang bukti pengeluaran 
kas terutama untuk belanja barang-jasa, yaitu : 
1. Bukti pengeluaran kas/Kuitansi yang di standarisasi 

cukup memadai dengan hanya bukti kuitansi yang di 
tanda tangani pihak-pihak terkait (PPK/KPA/
Bendaharawan/Penerima Uang/Penjual Barang-
Jasa/Rekanan). 

2. Bukti pengeluaran kas/Kuitansi yang di standarisasi 
belum memadai, apabila bukti kuitansi yang di tanda 
tangani  p ihak-pihak terkai t  (PPK/KPA/
Bendaharawan/Penerima Uang/Penjual Barang-
Jasa/Rekanan) tidak didukung dengan bukti ekternal. 

3. Bukti pengeluaran kas/Kuitansi yang distandarisasi 
t idak didukung dengan bukti  ekternal 
direkomendasikan setor ke Kas Negara. 

Peraturan Terkait 
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73 

Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
p e r t a n g g u n g j a w a b a n  B e n d a h a r a 
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/
Satuan Kerja, Pasal 9 ayat (2) bahwa 
Bendahara Pengeluaran melaksanakan 
pembayaran UP yang dikelolanya setelah: 
a. menel i t i  ke lengkapan per in tah 

pembayaran yang diajukan oleh PA/
Kuasa PA meliputi kuitansi/tanda terima, 
faktur pajak, dan dokumen lainnya yang 
menjadi dasar hak tagih; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan 
yang tercantum dalam perintah 
pembayaran, termasuk perhitungan pajak 
dan  perhitungan  atas  kewajiban lainnya 

yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada 
pihak ketiga; dan 

c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian 
kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis 
belanja yang dimintakan pembayarannya. 

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan(DJPb) 
Nomor : PER- 66 /PB/2005 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, dan 
perubahannya Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor : PER- 11 /PB/2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor : PER- 66 /PB/2005  tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban 
APBN.  
a. Pasal 4, ayat (3), Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan 
menggunakan format sebagaimana lampiran 1 
dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai 
berikut :  
1) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) 
2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; (format 

kuitansi UP sebagaimana lampiran 3) dan 
3) SPTB (format sebagaimana lampiran 2) serta 
4) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah 

dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
atau pejabat yang ditunjuk. 

Contoh : Format  Kuitansi Uang Persediaan (UP) 
lampiran 3 
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Bukti Kuitansi Pengeluaran Kas : Apakah Wajib Didukung Bukti Eksternal ?  

Tahun Anggaran : ...(1)........ 
Nomor :.....................(2)....... 
MAK :........................ (3)......  

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 
Sudah terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran 

  satker/ satker sementara ..(4). 
Jumlah uang: Rp. ..(5)….. 
Terbilang: …… (6).………….. 

………………… 
Untuk pembayaran: …(7)…… 

Tempat/ Tgl.....(8)..... 
Jabatan Penerima Uang 
T. Tangan dan stempel 
 ...................(9)............. 
          

(Nama Jelas) 

KPA/PPK 
T. Tangan 
...............(11)............ 
    (Nama Jelas/NIP) 

Setuju dan lunas dibayar Tgl. … 
Bendahara Pengeluaran 
T. Tangan 
..................(11)............ 
         (Nama Jelas/NIP) 

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik 
Pejabat yang bertanggungjawab 
T. Tangan 
....(12)...... 
(Nama Jelas/NIP)   



 

  

b. Pasal 4, ayat (6), Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan 
menggunakan format sebagaimana lampiran 1 
dan kelengkapan persyaratannya diatur, untuk 
SPP-LS non belanja pegawai ; 
Pembayaran pengadaan barang dan jasa: 
1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor 

rekening rekanan; 
2) Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai 

penetapan rekanan; 
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 
5) Berita Acara Pembayaran; 
6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau 

pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS 
sebagaimana lampiran 4); 

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah 
ditandatangani Wajib Pajak;  

8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang 
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan 
non bank; 

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk 
kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar 
negeri; 

10)Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan 
format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan 
lampiran 6 untuk PHLN. 

Berita Acara pada butir (c), (d) dan (e) di atas 
dibuat sekurangkurangnya dalam rangkap lima 
dan disampaikan kepada: 
1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM; 
2) Masing-masing satu tembusan untuk para 

pihak yang membuat kontrak; 
3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana 

pemeriksaan pekerjaan. 
Contoh : Format  Kuitansi LS ( lampiran 4) 

Analisis 
1. Terhadap bukti yang di standardisasi oleh Satker dan 

telah ditandatangani pihak-pihak terkait tanpa 
didukung oleh bukti eksternal, apakah cukup 
memadai? 
Dalam melakukan audit bukti kas pengeluaran perlu 
kiranya diperhatikan beberapa pengujian  yaitu 
kebenaran formal dan materil bukti kuitansi.  
Apakah yang dimaksud kebenaran formal bukti 
kuitansi ? 
Suatu kuitansi disebut memenuhi kebenaran formal, 
kuitansi harus sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
Para pihak yang mengajukan tagihan atas beban 
anggaran belanja negara itu secara formal adalah 
sah dan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan 
dapat dipertanggungjawabkan. Kuitansi  didukung 
surat bukti antara lain meliputi Surat Perintah Kerja 
(SPK), Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya, ini 
juga disebut pengujian rechmatigheid. 
Disamping itu, dilakukan pengujian apakah tagihan 
atas beban anggaran belanja negara sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan 
apakah dana yang digunakan untuk membayar 
tagihan atas beban anggaran belanja negara itu 
tersedia dalam DIPA atau tidak, ini disebut juga 
pengujian wetmatigheid. 
Syarat minimal bukti Kas/kuitansi : 
a. Keterangan peruntukan pembayaran/pengeluaran 

uang 
b. Tertulis dengan huruf dan angka jumlah 

pembayaran/pengeluaran uang 
c. Terdapat tanda tangan Kasir/Bandaharawan 

d. Kalimat setuju dibayar dan di tanda tangani 
Atasan Kasir/Bandaharawan atau Pimpinan 
satuan kerja/KPA/PA/PPK. 

e. Terdapat tanda tangan Penerima Uang 
atau ditambah stempel perusahaan  
Penerima Uang atau Penjual Barang/Jasa. 

Peraturan DJPb Nomor : PER- 66 /PB/2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
atas Beban APBN, dan perubahannya 
PerDJPb Nomor : PER- 11 /PB/2011, telah 
mangatur kelengkapan pengajuan SPP-GU 
dan SPP-LS yaitu salah satunya adanya 
kuitansi. Dalam peraturan tersebut format 
kuitansi telah disediakan pada lampiran 3 dan 
4, seperti contoh di atas. 
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Tahun Anggaran : ...(1)........ 
Nomor :.....................(2)....... 
MAK :........................ (3)......  

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 
Sudah terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran satker/ satker sementara ..(4). 
Jumlah uang: Rp. ..(5)….. 
Terbilang: …… (6).…………..………………… 
Untuk pembayaran: …(7)…… 

Tempat/ Tgl.....(8)..... 
Jabatan Penerima Uang 
T. Tangan dan stempel 
 ...................(9)............. 
         (Nama Jelas) 

KPA/PPK 
T. Tangan 
...............(11)............ 
    (Nama Jelas/NIP) 

Setuju dan lunas dibayar Tgl. ….... 
Bendahara Pengeluaran 
T. Tangan 
..................(11)............ 
         (Nama Jelas/NIP)  

 



 

  

Untuk itu jika satker telah melengkapi kuitansi 
pengeluaran sesuai dengan PerDJPb Nomor : PER- 
66 /PB/2005 dan perubahannya PER- 11 /PB/2011, 
dapat dikatakan bahwa kuitansi pengeluaran cukup 
memadai/cukup mendukung secara formal, 
meskipun tanpa dilengkapi bukti eksternal. 
Dalam audit memang tingkat derajad bukti eksternal 
lebih tinggi dari bukti internal. 

2. Terhadap bukti yang di standardisasi oleh Satker 
tersebut, jika audtor merasa belum cukup memadai, 
apakah masih di wajibkan adanya bukti eksternal ? 
Periode audit pada umumnya dilakukan setelah 
berlalunya tahun anggaran yang di audit dan ini tidak 
mudah untuk melengkapi bukti eksternal (bukti yang 
dibuat oleh penerima uang/penjual barang-jasa/
rekanan). Jika dipaksakan, bisa saja pihak Satker 
melengkapi (mencari ?) bukti eksternal tersebut dan 
hal ini bukan perkara sulit. Praktek-praktek inilah 
yang perlu di minimalisir. 
Dalam PerDirJen Perbendaharaan Nomor : PER- 
66 /PB/2005 dan perubahannya PER-11/PB/2011, 
bahwa untuk mengajukan SPP-GUP dan SPP-LS , 
tidak dipersyaratkan untuk melengkapi bukti 
eksternal, namun hanya bukti kuitansi seperti di atas
(yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait). 
Namun apabila auditor merasa bukti yang ada belum 
mencukupi jika tidak didukung dengan bukti 
eksternal,  auditor dapat melakukan pengujian 
kebenaran materil kuitansi dan prosedur audit lain. 
Apakah yang dimaksud kebenaran materil bukti 
kuitansi ? 
Suatu kuitansi disebut memenuhi kebenaran materil, 
jika substasi dan realisasi kuitansi pengeluaran 
secara nyata benar adanya, yaitu : 
Apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan 
sebagai pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan itu 
sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan 
indikator keluaran Sub Kegiatan yang tertuang dalam 
DIPA atau tidak. Sebagai contoh, apabila ada 
pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka hasil 
pegadaan berupa sejumlah (satuan) barang/jasa 
memang nyata-nyata ada sesuai dengan spesifikasi 
yang diminta dalam SPK/Kontrak atau melakukan 
konfirmasi pihak-pihak yang terkait. Termasuk juga 
pengujian adanya pemborosan atau tidak, hal ini 
disebut juga pengujian Doelmatigheid. 
Prosedur audit lain yaitu sebagai contoh dengan 
melakukan pemeriksaan fisik atas kuitansi pembelian 
barang-jasa atau melakukan konfirmasi kepada 
pihak-pihak yang terkait. 
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3. Jika pihak Satker tidak dapat melengkapi/
menunjukan bukti eksternal, apakah pihak Satker di 
wajibkan untuk mengembalikan uang atau setor ke 
Kas Negara? 
Hasil audit terhadap bukti kas bahwa bukti kas belum 
didukung dengan bukti eksternal, auditor tidak 
semestinya langsung menjadikan sebagai temuan 
dengan rekomendasi setor ke Kas Negara. Untuk hal 
ini auditor sangat perlu melakukan sikap/tindakan 
yang profesional dan hati-hati, agar hasil audit tidak 
merugikan/mendzolimi pihak lain. 
Sebelum auditor memutuskan/merekomendasikan 
untuk setor ke Kas Negara, apakah auditor telah 
melakukan pengujian kebenaran materil dan 
prosedur audit lainnya? Jika auditor belum 
melakukan pengujian kebenaran materil dan 
prosedur audit lainnya, apakah tepat rekomendasi 
setor ke Kas Negara? 
Sebaliknya apabila auditor telah melakukan 
pengujian kebenaran materil/ prosedur audit lainnya 
dan dijumpai adanya pembelian/pengadaan tidak 
benar, auditor wajib merekomendasikan setor ke Kas 
Negara. 
Hasil pengujian kebenaran materil dan melakukan 
prosedur audit lainnya agar dituangkan dalam KKA. 

Kesimpulan 
1. Dalam pelaksanaan audit bukti kuitansi pengeluaran 

perlu dilakukan pengujian : 
a. Kebenaran formal bukti kuitansi pengeluaran 

yaitu : 
1) Pengujian rechmatigheid 
2) Pengujian wetmatigheid 

b. Kebenaran materil bukti kuitansi pengeluaran 
yaitu: Pengujian Doelmatigheid. 

2. Jika dirasa belum cukup memadai hasil pengujian di 
atas, perlu dilakukan prosedur audit lainnya. 

3. Rekomendasi setor ke Kas Negara ditempuh apabila 
pengujian-pengujian kebenaran formal dan materil 
serta melakukan prosedur audit lainnya telah 
dilaksanakan dan ditemukan pengadaan/kegiatan 
tidak benar. 

 
 
 
  

Penulis: Agus Purwo Sartono, S.E.,M.M 
 Auditor Ahli Madya pada BPKP Jawa Timur 



 

  

W4RnA - wArN1 

Menggali Kutipan Kata-Kata Sang 
Motivator 
Seorang Motivator berkata: "Tahun-tahun terbaik 
dalam hidupku kuhabiskan bersama Seorang Wanita 
yang bukanlah istriku." 

Hadirin terkejut dan terpaku... 

Ia kemudian menambah kan, "Ia adalah ibuku." 

Hadirin kemudian bertepuk tangan dengan Gemuruh 
dan tertawa. 

Budi yang baru saja ikut dalam acara tersebut, 
kemudian mencoba hal ini di rumah. Setelah makan 
malam, ia berkata dengan lantang di depan istrinya di 
Dapur: 

"Aku menghabiskan tahun-tahun terbaik hidupku 
bersama seorang Wanita yang bukan istriku." 

Ia berhenti sejenak memejamkan matanya, mencoba 
mengingat kalimat terakhir sang Motivator... Ketika 
Budi membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring 
di tempat tidur rumah sakit, baru saja mendapatkan 
Perawatan akibat Siraman Air Panas... 

Humor 

Melamar Kerja Karena Kenal 
Seorang pemuda sedang berusaha untuk mencari 
pekerjaan. Suatu hari, ia masuk ke sebuah perusahaan 
terkenal dan bergegas menemui sekretaris umum 
perusahaan tersebut. 

Sekretaris : "Orang yang bekerja di perusahaan ini 
harus mengenal paling sedikit dua bahasa asing. Anda 
mengenal Bahasa Arab?" 

Pemuda : "Tidak." 

Sekretaris : "Bahasa Inggris?" 

Pemuda : "Tidak." 

Sekretaris : "Bahasa Mandarin?" 

Pemuda : "Tidak." 

Sekretaris : "Bahasa Prancis?" 

Pemuda : "Tidak." 

Sekretaris : "Bahasa Jepang?" 

Pemuda : "Tidak." 

Sekretaris : "Kalau begitu, apa yang Anda kenal?" 

Pemuda : "Saya kenal direktur perusahaan ini." 

Buku yang Menyedihkan 
Suami: "Kenapa kamu menangis dik?" 

Istri: "Aku habis membaca buku, Bang. Akhir 
ceritanya sungguh mengenaskan." 

Suami: "Buku apa yang bisa membuatmu menangis 
seperti itu dik?" 

Istri: "Buku tabungan Abang..." 

Menandai Tempat Yang banyak Ikan 
Dua pemancing memutuskan untuk menyewa perahu di 
danau. Setelah memancing berjam-jam di berbagai 
tempat dan tidak ada satupun ikan yang tertangkap, 
mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi 
sebelum berhenti. Tiba-tiba, ikan mulai menggigit 
umpan dan mereka ternyata hanya punya waktu 20 
menit. 

"Hei, kita harus menandai tempat ini sehingga waktu 
berikutnya kita akan tahu di mana ikan berkumpul," 
kata salah seorang pemancing tersebut. 

"Ide bagus," jawab orang kedua, mengambil sekaleng 
cat semprot dan membuat tanda X besar di lantai 
perahu. 

"Kenapa kau melakukan itu?" temannya bertanya. 

"Sekarang siapa yang menyewa perahu ini akan tahu di 
mana ikan-ikan itu berada." 

Contoh Istri Hemat 
Suami: "Neng, ini akang ada uang 50rb dicukupin ya 
buat seminggu, syukur-syukur bisa buat sebulan." 

Istri: "Iya kang, buat setahun juga bisa." 

Suami: "Duuuh akang beruntung banget ya punya istri 
neng, udah baik, cantik, hemat lagi! Dibelikan apa tuh 
neng, uang 50rb bisa buat setahun?" 

Istri: "KAAALEEENDDDEER kaang..." 
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Cleaning Service dan Intelijen IT 
Suatu hari di sebuah perusahaan IT terkenal, si 
Mamat (seorang Cleaning Service - CS) sedang mem-
bersihkan lantai di belakang kursi Direktur. Saat itu 
sang direktur sedang duduk di kursinya mengerjakan 
sesuatu yang kelihatan sangat penting di depan kom-
puternya. Saking sibuknya sang direktur berkonsen-
trasi pada komputer, ia  tidak menyadari si office boy 
mengintip dari pundaknya untuk mengetahui apa yang 
sedang dikerjakan Direktur tersebut. 

Beberapa menit kemudiαη, saat istirahat Si Mamat 
mengatakan ќεραϑα rekannya, bahwa ia tadi sempat 
mengintip sang boss mengetikkan password-nya! Ia 
melihat huruf demi huruf. Ia pun tegang dan bangga 
кαяεηα dialah yang mungkin orang satu-satunya yαňƍ 
tahu password orang nomor satu di perusahaan itu. 
Tanpa disadari ternyata rekannya si Mamat adalah 
mata-mata atau Intelijen saingan perusahaan IT 
tersebut. Dan saat itu pula, ia melaporkan kepada 
Boss intelijen tentang info yang sangat berharga. 

Mendengar info tersebut melalui telepon, Boss 
intelijen berkata “ Coba rayu temanmu untuk mem-
beritahukan Passwordnya… tawarkan dgn uang sebe-
sar Rp 100 juta !”. Perintah tersebut segera dia lak-
sanakan, “Mamat.. lu khan masih ngontrak, mau kagak 
kalau ada yg mau beliin rumah?” kata temannya. Den-
gan lugu si Mamat mengangguk, “ Tapi dgn syarat… lu 
kasih tahu Password si Boss, nanti ada yg mau kasih 
uang sebanyak Rp 75 juta” dengan licik temannya ber-
kata (dan berpikir dia dpt bagian sisa uang yg di-
hadiahkan). 

Si Mamat merasa khawatir “ Tapi kalau ketahuan,.. 
nanti saya akan dipecat donk”, dengan rayuannya te-
mannya si Mamat “ Oke, gue pegang rahasia…. Lagi 
pula tidak ada orang yang curiga sama elu,.. elu khan 
gaptek sama computer”. Lanjut temannya “ Tapi elu 
yakin melihat si Direktur mengetik passwordnya?”, si 
Mamat pun menyergah “ Gue tepat di belakang Direk-
tur dan melihat dengan jelas dong… dan udah gue tulis 
di dalam amplop ini !” sambil memperlihatkan amplop 
tersebut. 

Humor 

Rencana transaksi pun dibuat dan tempatnya pun 
ditetapkan. Temannya si Mamat menerima tas berisi 
uang yg dijanjikan dari Boss Intelijen, segera me-
nyerahkan uang tersebut kepada si Mamat (tentu 
saja dia telah lebih dahulu mengutip Rp 25 juta) dan 
Mamat pun menyerahkan amplop berisi Password yang 
berharga itu. Kemudian sang Boss Intelijen membuat 
rencana aksi dengan mengirim staf IT-nya yang akan 
menyelinap ke kantor tersebut. 
Beberapa hari kemudian, tepat tengah malam Boss 
Intelijen berserta kelompoknya menyelinap masuk ke 
gedung kantor tersebut dan berhasil menyusup ke 
ruangan kerja sang Direktur perusahaan IT ternama 
tersebut. Dalam kegelapan ruangan, staf IT menya-
lakan computer yang dimaksud seraya mempersiapkan 
beberapa peralatan untuk menyadap informasi yang 
ada dalam computer tersebut. 
Setelah segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh 
Staf IT, si Boss Intelijen lantas menyerahkan amplop 
yang berisi Password berharga kepada Staf IT. Den-
gan hati berdegup kencang. Amplop tersebut dibuka 
perlahan dan dengan sinar senter yang menerangi ke-
gelapan ruangan, terkuaklah isi amplop surat pembe-
rian si Mamat. Ternyata Password yang tertulis dalam 
amplop tersebut hanyalah…….. ☆☆★☆★☆ atau bin-
tang enam kali seperti yang Mamat lihat !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiriman Humor Cak Bro (Subroto) 
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KEGIATAN BPKP JATIM DALAM GAMBAR 

Konsultasi Pemkab Situbondo 

Pemkab Pacitan Berkonsultasi ke BPKP Jawa Timur 
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Halal Bilhalal dan Pisah Sambut Pejabat Eselon III 

Kunjungan Konsultasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ke BPKP Jawa Timur 

GALERI 



 

  

Diseminasi verifikasi DAK Reimbursement di Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

Kaper BPKP Jawa Timur Menghadiri Rapat Koordinasi Bupati se Madura 

Kunjungan Komnas HAM ke BPKP Jawa Timur 

Penandatanganan MoU dengan RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan 

Rapat konsolidasi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 
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GALERI 



 

  

Penandatanganan MoU oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Direktur UtamaPenandatanganan MoU oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Direktur UtamaPenandatanganan MoU oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Direktur Utama   
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.   

Kunjungan Kerja Kakanwil X DJKN Jawa Timur ke BPKP Jawa TimurKunjungan Kerja Kakanwil X DJKN Jawa Timur ke BPKP Jawa TimurKunjungan Kerja Kakanwil X DJKN Jawa Timur ke BPKP Jawa Timur   


