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Senang sekali rasanya kami bisa kembali menemui 
para pembaca yang budiman di edisi kedua Majalah 
Sentarum kali ini. Tidak terasa kita sudah memasuki 

bulan terakhir di tahun 2013. Kami bersyukur dapat 
menyempatkan diri menyapa para pembaca, ditengah 
kesibukan rutin kantor yang semakin meningkat di penghujung 
tahun. Sebagaimana unit kerja pemerintah lainnya, Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Barat juga sibuk menyiapkan 
berbagai laporan sebagai bentuk akuntabilitas baik dari sisi 
keuangan maupun kinerja kepada stakeholders-nya. Semoga 
apa yang sudah dilakukan selama tahun 2013 dapat memberi 
nilai tambah yang positif pada tata kelola pemerintahan di 
Bumi Khatulistiwa. Menyongsong tahun 2014, tentunya kiprah 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diharapkan terus 
meningkat. Melalui DIPA dan PKP2T yang sudah diterima, serta 
didukung dengan SDM dan sumber daya lainnya yang cukup 
memadai, kami yakin dapat memberi kontribusi berarti bagi 
peningkatan good governance pada mitra kerja kami di Provinsi 
Kalimantan Barat.
Pada kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan rasa bahagia 
kami atas terpilihnya Majalah Sentarum sebagai Juara Harapan 
III pada ajang Anugerah Kehumasan BPKP tahun 2013. Sebagai 
pendatang baru, tentunya anugerah ini diharapkan menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas sehingga majalah 
ini dapat menjadi media informasi komunikasi yang efektif dalam 
menyebarluaskan peran BPKP. Pastinya tak lupa apresiasi yang 
tinggi bagi seluruh tim yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan 
majalah ini, serta kepada bapak Kepala Perwakilan yang senantiasa 
memberikan masukan dan arahan kepada kami.
Pada edisi ini kami sengaja menampilkan topik utama berkaitan 
dengan Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013, 
dimana BPKP mendapat tanggungjawab untuk mengawal prosesnya 
guna memastikan seleksi tersebut berjalan transparan, akuntabel, serta 
bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Disamping itu juga beberapa 
artikel kami sajikan terkait peran BPKP dalam membangun SPIP, tata 
kelola pemerintahan, good corporate governance, maupun program 
anti korupsi. Tak lupa kami sajikan juga keindahan panorama, budaya, 
maupun kuliner khas Kalimantan Barat.
Semoga edisi ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua.
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KOLOM KAPER

Assalamu’alaikum w.w.

Alhamdulillah, sentarum edisi kedua mewujud. Apresiasi  yang tulus dari 
saya untuk segenap jajaran redaksi majalah Sentarum, yang telah meluangkan 
waktu di antara penyelesaian tugas pokok yang sibuk pada akhir tahun. Ini 
merupakan gambaran kecil dari sebuah komitmen sebagai pegawai negeri. 
Tugas pokok selesai sementara tugas penunjang juga selesai dengan baik.

Dalam suatu organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintahan, sumber daya manusia memiliki peran 
penting bukan hanya sebagai aparatur atau pegawai yang melaksanakan kerja klerikal yang melayani tetapi 
juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses pelayanan dan segala aktivitas organisasi atau 
pemerintahan. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. 
Oleh karena itu, kemajuan  suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di 
dalamnya. 

Tahapan terpenting dalam manajemen SDM adalah proses rekrutmen pegawai di samping tahapan 
pembedayaan dan pengembangan. Proses rekrutmen dimulai dengan mengukur kebutuhan pegawai 
dengan melihat kepada formasi yang ada, kualifikasi pegawai seperti apa yang dibutuhkan, kemudian 
dilakukan seleksi terhadap ketersediaan SDM yang ada baik yang di dalam organisasi ataupun dari luar 
sehingga benar-benar SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas yang dipilih/diterima sebagai 
pegawai.

Setelah moratorium dicabut, tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Apartur 
Negara dan Reformasi Birokrasi membuka kran penerimaan PNS dengan berbagai kuafikasi dan formasi 
di beberapa instansi baik kementerian atau lembaga juga pegawai untuk kebutuhan pemerintah daerah. 
Proses seleksi CPNS ini dilakukan secara serentak dan melibatkan panitia penerimaan CPNS secara 
nasional dengan melibatkan Menpan, BKN, PTN, Lembaga Sandi Negara dan termasuk BPKP sebagai 
Panitia Pengawas Nasional.

Proses seleksi CPNS kali ini yang dinilai berhasil dengan baik, dan mendapat apresiasi positif dari berbagai 
kalangan. Tentu ini sangat berarti karena pada seleksi CPNS kali ini, BPKP menjadi bagian dari proses 
tersebut. BPKP sebagai panitia pengawas dilibatkan mulai dari pengawasan pencetakan naskah soal, 
penjagaan penyimpanan naskah soal sebelum didistribusikan kepada pantia daerah dan panitia instansi 
vertikal, pengawalan pendistribusian, pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan ujian selesksi CPNS dan 
pengawalan lembar jawab ke panitia nasional di BKN pusat, serta pengawasan proses pengumuman dan 
penempatan CPNS setelah dinyatakan diterima.

Proses pengawalan ini terbukti mengeliminir kemungkinan terjadinya kecurangan dan manipulasi seleksi 
CPNS. Sehingga harapan untuk SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk dijadikan PNS 
benar-benar dapat diwujudkan dan dengan demikian agenda reformasi birokrasi dari pemerintah terkait  
Sistem Seleksi CPNS  dan Promosi PNS secara Terbuka dapat terwujud.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

PANIJO
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Menjadi Pegawai negeri 
Sipil (PNS) masih 
merupakan impian 

dan harapan bagi pencari kerja. 
Bahkan ada yang menjadikannya 
cita-cita, sehingga segala daya 
dan upayapun dilakukan, mulai 
dari memanfaatkan hubungan 
pihak keluarga, pertemanan, 
sampai memanfaatkan para calo. 
Namun, banyak pula para pencari 
kerja yang menempuh jalur 
“normal” untuk menjadi PNS.

Mengapa menjadi PNS masih 
menjadi harapan bagi para pencari 
kerja? Macam-macam jawaban 
yang terlontar dari para pencari 
kerja, ada yang bilang gaji PNS 
lumayan besar dibanding para 
buruh atau petani, atau status PNS 
saat ini masih menjadi kebanggaan 
keluarga. Ada juga yang 
berpendapat tidak mungkin ada 
PHK ketika menjadi PNS seperti 

yang banyak dilakukan oleh 
perusahaan swasta,  bahkan 
ada yang berpendapat kalau 
menjadi PNS hidup akan nyaman 
secara materi, alias kaya. 

Perubahan paradigma yang 
digencarkan oleh para pengampu 
kebijakan Kementerian/Lembaga/
Pemda (K/L/P) pada saat ini 
adalah, bahwa tugas dan fungsi 
PNS menjadi pelayan dengan 
memberikan pelayanan kepada  
masyarakat, dan bukan untuk 
dilayani oleh masyarakat. 
Bahkan pelayanan ini bukan 
hanya dilakukan di belakang 
meja saja, tetapi sudah sampai 
pada “blusukan”, istilah untuk 
turun ke masyarakat., Waktu 
pelayanananpun bukan hanya 
dilakukan pada saat jam kantor 
saja, tetapi sudah 24 jam.

Mengingat peran dan fungsi PNS 

pada saat ini begitu penting dan 
berat, tentunya diperlukan sumber 
daya manusia (SDM) yang baik dan 
berkualitas. Untuk itu Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN 
dan RB) bersama dengan Badan 
kepegawaian Negara (BKN) perlu 
mengatur sistem yang baik untuk 
pengadaan atau seleksi CPNS.

Pada dasarnya, sistem yang 
dibuat oleh Pemerintah untuk 
pengadaan atau seleksi CPNS 
ini sudah menggambarkan 
adanya pemisahan fungsi, 
yaitu fungsi perencanaan,  
pelaksanaan,  dan pengujian hasil 
tes pelaksanaan ujian. Semua 
fungsi tersebut dilaksanakan 
bukan lagi hanya pada satu K/L/P 

PNS Masih Terlihat
“SEKSI” 

Bagi Pencari Kerja

PNS Masih TerlihatPNS Masih Terlihat

Bagi Pencari KerjaBagi Pencari Kerja
“SEKSI” 
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saja, tetapi sudah merupakan 
konsorsium, dan masing-masing 
fungsi tersebut mempunyai 
tanggung jawab yang jelas.

Dengan diterbitkannya Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
RI Nomor 216 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan atas Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 110 Tahun 2013 Tentang 
Panitia Pengadaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil Nasional dari Tenaga 
Honorer Kategori II dan Pelamar 
Umum Tahun 2013 dibentuklah 
panitia pengadaan CPNS yang 
terdiri dari Tim Pengarah, Tim 
Pelaksana,  Konsorsium,  Tim 
Pengawas, Tim Audit Teknologi, 

Tim Pengamanan Teknologi, 
Sekretariat Tim Pengarah dan 
Sekretariat Tim Pelaksanan. 

Dengan adanya keputusan 
tersebut, maka sulit bagi K/L/P, 
Calo PNS,  dan juga CPNS untuk 
“kong-kalingkong” baik dengan 
panitia pengadaan CPNS maupun 
dengan “oknum” yang mengaku 
dapat memuluskan untuk 
menjadi PNS. Pemisahan fungsi 
tersebut, sangat efektif untuk 
mencegah praktik-praktik yang 
tidak sehat ini. Contohnya, dalam 
pembuatan soal atau naskah 
ujian, materinya dilakukan oleh 
konsorsium Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) dengan bermacam-
macam variasi soal ujian. Setelah 
naskah atau soal tersebut jadi, 

peran Lembaga Sandi Negara 
(Lemsaneg) untuk meng-encrypt 
atau memberikan password 
atau sandi untuk tiap-tiap soal 
sehingga naskah atau soal tersebut 
tidak bocor. Penggandaan atau 
pencetakan naskah soal ujian juga 
baru bisa dilakukan apabila telah 
dilakukan pembukaan password 
atau encrypt pleh 3 (tiga)  pihak 
yaitu, Lemsaneg, Kementerian 
PAN dan RB, Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) yang disaksikan 
oleh perusahaan percetakan dan 
Tim Pengawas Seleksi CPNS. 

Penggandaan naskah soal ujianpun 
tidak lepas dari pengawasan yang 
intensif oleh Tim Pengawas dan 
juga POLRI hingga naskah soal siap 
dikirim ke masing-masing daerah.  
Dengan cara ini diharapkan 
naskah soal tidak akan “bocor”.

Disamping metode ujian seleksi 
CPNS dilakukan dengan cara 
konvensional, ujian seleksi CPNS 
kali ini juga dilaksanakan dengan 
metode CAT, atau computer 
assited test, seleksi CPNS dengan 
cara online melalui media 
komputer, peserta langsung 
mengerjakan soal ujiannya di 
layar monitor komputer. 

Proses yang tidak sebentar 
dan memerlukan pengorbanan 
materiil maupun moril, serta 
prosedur yang ketat ternyata 
tidak menyurutkan para pencari 
kerja untuk berbondong-bondong 
mendaftar menjadi PNS. Lihat 
saja, dari formasi yang hanya 
217 saja di Kalimantan Barat, 
pendaftarnya ada 29.632 orang.

Maka untuk jadi PNS tidak ada 
cara lain selain taat mengikuti 
prosedur yang sudah disiapkan 
pemerintah, mereka juga harus 
mempersiapkan diri untuk bersaing 
secara sehat dan terhormat.

7Edisi 2Desember 2013
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Ujian Seleksi CPNS 
merupakan proses 
menyaring sumber daya 

manusia dari berbagai bidang 
keahlian untuk dipilih mengisi 
kebutuhan atau formasi yang ada 
dengan kualifikasi yang sudah 
ditetapkan. Agar seleksi CPNS 
berjalan sesuai yang diinginkan 
maka diperlukan pengawalan 
diantaranya dengan dibentuk 
pengawasan pelaksanaan seleksi 
nasional (PANWASNAS). 
Tujuan umum pengawasan 
pelaksanaan seleksi nasional 
CPNS adalah untuk mengetahui 
dan mendorong pelaksanaan 
seleksi pengadaan CPNS dari 
Tenaga Honorer Kategori II dan 
Pelamar Umum berlangsung 
secara obyektif, transparan, dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan  
nepotisme serta tidak dipungut 
biaya, sedangkan  tujuan khusus 
pengawasan pelaksanaan ujian 

seleksi CPNS adalah untuk 
mengetahui dan mendorong 
pelaksanaan ujian seleksi CPNS 
terlaksana dengan   lancar, 
tertib, tepat peserta, dan tanpa 
kecurangan berlangsung sesuai 
Standar Operasi dan Prosedur 
yang telah ditetapkan.
Proses pengawalan
 Proses pengawalan dan 
pengawasan ujian seleksi CPNS  
dilakukan secara serentak oleh 
Perwakilan BPKP di seluruh 
Provinsi di Indonesia. Sebagai 
ilustrasi proses pengawalan 
dan pengawasan ujian seleksi 
CPNS ini penulis paparkan 
secara kronologis  apa yang telah 
dilakukan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Barat. 
Bermula dari surat Deputi Kepala 
BPKP Bidang Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Polsoskam 
Nomor S-544/D2/04/2013 tanggal 
9 September 2013 dan  Nomor 

Mengawal 
Ujian Seleksi CPNS 

Tahun 2013
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S-559/D2/04/2013 tanggal 11 
September 2013, Perwakilan BPKP 
Provinsi melakukan koordinasi 
dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot 
se Kalimantan Barat. Kemudian 
membuka posko pengaduan di 
kantor perwakilan dan membentuk 
Tim Pengawasan dan Tindak Lanjut 
Pengaduan Penerimaan CPNS 
Tahun 2013 juga memasang spanduk 
pengaduan penerimaan CPNS Tahun 
2013 yang berisi alamat pengaduan 
melalui website, email, dan telepon 
sejak tanggal 11 September 2013. 
Selanjutnya menyampaikan SOP 
dan fokus pengawasan proses 
Seleksi CPNS pada Rakorwas 
dengan seluruh Inspektorat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat yang juga dihadiri 
oleh Kepala Perwakilan Ombudsman 
Provinsi Kalimantan Barat pada 
tanggal  9 Oktober 2013.
Sebagai bagian dari Panwasnas 
maka BPKP Kalbar juga mengikuti 

Mengawal Mengawal 
Ujian Seleksi CPNS

Tahun 2013Tahun 2013Tahun 2013

Mengawal 
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rapat-rapat yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah 
(Panselda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
yaitu pada tanggal 11 dan 16 Oktober 2013. 
Pada tanggal 17-18 Oktober 2013 bersama-sama 
menyaksikan pembukaan master soal dengan Kepala 
Perwakilan, Lembaga Sandi Negara, Kementerian 
PAN dan RB, Kepala BKD Provinsi, Direktur percetakan 
Firma Muara Mas.
Selanjutnya melakukan pengawalan terhadap proses 
penggandaan atau pencetakan naskah soal ujian 
untuk pelamar umum mulai dari tanggal 17 Oktober 
2013 s.d 1 November 2013 di Percetakan Firma Muara 
Mas.
Bagian penting lainnya dari proses pengawalan 
seleksi CPNS adalah sosialisasi dan penyamaan 
persepsi serta membahas titik kritis dan risiko terkait 
pelaksanaan Seleksi Nasional CPNS Tahun 2013 dalam 
rapat bersama BPKP Kalbar dengan para Inspektur 
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat dan Ketua Ombudsmen Perwakilan Kalimantan 
Barat pada tanggal 22 Oktober 2013. 
Sebagai puncak kegiatan seleksi CPNS adalah 
pelaksanaan ujian itu sendiri dimulai dari pengawalan 
pengiriman naskah soal ke Provnisi/Kabupaten/
Kota se Kalimantan Barat pada tanggal 1 Nopember 
2013 sekaligus melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan ujian seleksi CPNS pada tanggal 3 
Nopember 2013
Menyaksikan pemusnahan master soal ujian di 
percetakan Firma Muara Mas tanggal 7 November 
2013.
Akhirnya proses pengawalan berakhir ketika 
pegawai BPKP Kalbar mengawal Pemprov/Kab/
Kota menyerahkan LJK ke Panitia Seleksi Nasional di 
Jakarta.
Selain melakukan pengawalan sebagaiman tersebut 
di atas BPKP Kalbar juga melakukan pengawasan tes 
TKD CPNS Pelamar Umum dengan metode Computer 
Assisted Test (CAT) di Kota Singkawang pada tanggal 
24 Oktober 2013, bersama Inspektur Kota Singkawang 
dan Tim Ombudsmen Kalimantan Barat.

Jumlah peserta yang mengikuti ujian seleksi CPNS 
Tahun 2013 di Kalimantan Barat adalah sebanyak 
29.632  peserta, dengan rincian sebagai berikut:

9Edisi 2Desember 2013
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Jumlah peserta ujian dari instansi vertikal sebanyak 
1.621 peserta, dengan rincian sebagai berikut:
a) Instansi Vertikal

Jumlah peserta tersebut berasal dari 12 (dua belas) 
satker di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
1. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 

Barat;
3. Kementerian Perindustrian Provinsi Kalimantan 

Barat;
4. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
5. Pengadilan Tinggi Pontianak;
6. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
7. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
8. Universitas Tanjungpura;
9. Politeknik Negeri Pontianak;
10. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak; dan
11. STAIN Pontianak.
12. Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kapuas 

Hulu.

Hasil Pengawasan dan Pengawalan terhadap Pemda 
dan Instansi Vertikal se Kalimantan Barat

Dari hasil pengawasan atas pelaksanaan pengadaan 
CPNS dari Tenaga Honorer Katagori II dan Pelamar 

Umum dijumpai beberapa permasalahan yaitu:
1. Terdapat kekurangan LJK untuk pelamar umum 

pada STAIN Pontianak sebanyak 20 lembar, 
dimana seharusnya tersedia LJK sebanyak 80 
lembar, tetapi yang diterima oleh STAIN Pontanak 
hanya sebanyak 60 lembar. Untuk mengatasi hal 
tersebut telah disarankan untuk meminjam 20 LJK 
pada Pemprov Kalbar.

2. Pada Kabupaten Landak, terdapat  pengawas 
yang belum memahami SOP  dan terjadi kesalahan 
pengguna LJK untuk peserta Tenaga Honorer 
Kategori II sebanyak 268 lembar, dimana peserta 
menggunakan LJK untuk pelamar umum.

3. Pada Kabupaten Sekadau, terdapat perbedaan 
1 (satu) nama peserta antara Kartu Peserta Ujian 
(KPU) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Terdapat peserta ujian yang mengikuti ujian 
di Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda di 
Kabupaten Ketapang

5. Pada Kabupaen Kayong Utara, terdapat satu 
orang yang tidak diperkenankan ikut ujian karena 
tidak dapat menunjukkan Kartu Pesera Ujian

6. Pada Kota Pontianak,Kabupaten Ketapang, dan 
Kabupaten Sanggau  terdapat pemusnahan LJK 
yang tidak digunakan dengan dibakar, karena 
lembar LJK tersebut menyatu dengan naskah soal 
ujian untuk Tenaga Honorer Kategori II

7. Penggandaan naskah soal pada Universitas 
Tanjung Pura, Pontianak dilakukn dengan 
menggunakan mesin fotocopy yang diletakan di 
ruang Pembantu rektor II. Untuk itu kami sarankan 
agar tidak menggunakan mesin fotocopy tesebut 
sampai pelaksanaan ujian seleksi CPNS selesai.

8. Lokasi dan tempat  ujian Kanwil kementerian 
Agama  kurang kondusif di GOR STAIN Pontianak 
dimana udaranya cukup panas dan jarak antar 
peserta ujian cukup dekat

Permasalahan selama hasil pengawasan dan 
pengawalan seleksi ujian CPNS telah kami 
sampaikan pada saat pelaksanaan ujian dan langsung 
ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana ujian dengan 
baik. (Agus Widaryanto)
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TRANSPARAN dan AKUNTABEL
Itulah Proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013
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“...dengan sistem seperti ini sisi 
positifnya akan didapatkan CPNS 

dengan kualitas yang baik dan 
mumpuni.”

ROBERTUS ISDISDIUS

RUBRIK UTAMA
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Bagaimana hasil evaluasi 
pelaksanaan proses penerimaan 
CPNS di Provinsi Kalimantan 
Barat menurut Bapak?

Pada awalnya ada kekawatiran 
terjadi banyak permasalahan 
dalam pelaksanaannya karena 
ada perubahan kebijakan sistem 
penyelenggaraan, yaitu kalau 
selama ini pelaksanaan tes CPNS 
diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah masing-masing, namun 
sekarang kewenangan ada di pusat 
yaitu Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara danReformasi 
Birokrasi. Panitia Seleksi Daerah 
(Panselda) selalu meraba-raba 
bagaimana nanti pelaksanaannya, 
tapi karena penjelasan dari 
Panitia Pusat melalui rakor-rakor  
yang sampai dengan terakhir 
dilakukan mitigasi risiko-risiko, 
maka kepercayaan diri untuk 
menyelenggarakan ini makin baik 
sehingga pelaksanaannya sukses.

Apakah koordinasi dengan 
berbagai pihak telah berjalan 
dengan baik dan apakah ada 
hambatannya ?

Koordinasi dengan BPKP 
Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Barat selaku Tim Pengawas 
Pengawalan Penerimaan CPNS 
telah dilakukan dengan baik dan 
kami selaku Panselda Provinsi 

telah sangat dibantu dengan 
BPKP. Sebelum pelaksanaan 
Panselda telah melakukan rapat-
rapat koordinasi  baik dengan 
BPKP, Perwakilan Ombusdman 
Provinisi Kalbar dan Panselda 
Kabupaten/Kota se Prov Kalbar. 
Terakhir kami di Kantor BPKP 
Perwakilan diundang untuk 
dilakukan sosialisasi penyamaan 
persepsi langkah-langkah 
(SOP) dan mitigasi risiko-risiko 
dalam proses pelaksanaannya. 
Hambatan yang terjadi adalah 
dengan Panselda Kabupaten/Kota, 
karena mereka untuk mengkases 
ke pusat harus melalui pemerintah 
provinsi, sedangkan informasi dari 
pusat kadang-kadang tidak utuh 
dan kurang jelas. Ada harapan 
dari Kepala Daerah bahwa 
pelaksanaannya sama dengan 
tahun-tahun sebelumnya, padahal 
tahun 2013 ini sistem penerimaan 
CPNS sudah berubah tidak sama 
dengan yang sudah-sudah. Ini 
yang menjadi hambatan dan yang 
harus diberikan penjelasan kepada 
pimpinan Pemkab/Pemkot.  

Apakah ada keluhan dari Para 
Kepala Daerah atas pelaksanaan 
proses penerimaan CPNS ?

Keluhan ada yaitu tentang teknis 
proses  penyelenggaraan yang 
tidak sama dengan tahun lalu, 
padahal kita di daerah sudah tidak 
ada kewenangan lagi dalam proses 

seleksi, karena kewenangan 
sudah diambil alih oleh Pusat 
dalam hal ini Kementerian PAN 
dan RB. Menurut mereka ada 
aspek ketidakadilan karena tidak 
memperhatikan aspirasi daerah. 
Dengan sistem penerimaan 
yang terbuka dan transparan 
ini, dimana pelamar dari luar 
Kalimantan Barat khususnya dari 
Pulau Jawa dapat mendaftar di 
wilayah Kalbar, padahal tingkat 
kualitas pendidikan di Jawa 
lebih baik dari pada di Kalbar, 
sehingga kalau putra daerah 
bersaing dengan lulusan dari P 
Jawa kemampuannya akan kalah. 
Disinilah menurut mereka ada 
ketidakadilan. Namun demikian 
mereka juga harus memahami 
bahwa dengan sistem seperti ini 
sisi positifnya akan didapatkan 
CPNS dengan kualitas yang baik 
dan mumpuni. Namun demikian 
tetap harus diperhatikan aspek 
sosial masyarakat setempat, 
sehingga tidak terjadi gesekan-
gesekan yang akan menjadi 
permasalahan dikemudian hari 
di daerah. Dicontohkan perlu ada 
perlakuan khusus untuk daerah-
daerah tertentu seperti Papua 
atau daerah lain yang harus 
tetap memperhatikan porsi putra 
daerah. Namun demikian dengan 
sistem penerimaan sekarang 
walaupun Panselda bekerja lebih 
sibuk namun Panselda bisa lebih 
tenang karena tidak ada tekanan-
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Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun harus mengikuti 
proses seleksi yang panjang, PNS tidak pernah sepi pendaftar setiap tahunnya. 
Sistem pelaksanaan penerimaan sekarang ini lebih transparan dan akuntabel, sehingga sudah tidak ada 

lagi istilah koncoisme dan saudaraisme maupun anakisme dalam penerimaan CPNS. Dengan demikian isu-isu 
suap dan KKN dalam proses penerimaan CPNS diharapkan sudah tidak ada lagi.
Tenaga-tenaga lulus dalam tes CPNS untuk sekarang ini diharapkan mempunyai kualitas yang jauh lebih baik 
dan itu yang dibutuhkan negara untuk mengubah bagaimana negara ini menjadi lebih baik.
Berikut ini hasil wawancara Sentarum dengan Kepala Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 
Robertus menyikapi dinamika pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Wilayah 
Provinsi Kalimantan Barat.



13Edisi 2Desember 2013

tekanan dari pihak tertentu dan kita 
lebih puas karena mendapatkan 
hasil CPNS yang berkualitas dan 
akuntabel.

Bagaimana peran BPKP apakah 
membantu apa malah ngrecokin 
?

Peran BPKP Perwakilan Prov 
Kalbar jelas sangat membantu 
kami di daerah, karena kalau ada 
permasalahan kami Panselda bisa 
langsung berkonsultasi serta minta 
pendapat dengan BPKP untuk 
segera mencari solusinya dan 
memprkecil terjadinya kesalahan. 
Dengan BPKP ikut mengawasi 
pelaksanaan ini masyarakat juga 
makin percaya bahwa proses 
penerimaan CPNS ini dilakukan 
secara ketat, transparan dan 
akuntabel, maka pihak-pihak yang 
ingin “bermain” sudah tidak berani 
lagi sehingga diyakini tidak akan 
terjadi lagi percaloan-percaloan 
maupun ada kebocoran soal-
soal. Kami sangat terbantu sekali 

dengan BPKP sampai-sampai ikut 
mengawasi dan menjaga proses 
pencetakan secara terus menerus, 
mengawal soal-soal ke kabupaten/
kota, mengawasi pelaksanaan test 
sampai dengan pemusnahan sisa 
soal bahkan mengawal Lembar 
Jawaban Komputer (LJK) dari 
kabupaten/kota sampai dengan 
provinsi serta penyerahan LJK di 
Panitia Pusat di Jakarta. 

Masih adakah isu-isu percaloan 
dan suap yang berkembang di 
masyarakat ?

Sampai dengan saat ini tidak ada 
isu-isu suap maupun percaloan yang 
berkembang dan yang diadukan 
oleh masyarakat. Kami melalui 
media juga sudah menyampaikan 
kepada masyarakat bahwa jangan 
percaya dengan adanya isu-isu 
suap, karena kalau percaya akan 
rugi sendiri. Siapapun termasuk 
kami Panselda tidak bisa intervensi 
kepada panitia pusat untuk minta 
tolong meluluskan seseorang. 

Apa harapan Bapak terhadap 
BPKP ?

Melihat keberhasilan pelaksanaan 
proses penerimaan CPNS 
tahun 2013 ini harapan kami 
ke depan BPKP Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Barat tetap 
berlanjut untuk dapat melakukan 
pengawasan dan pengawalan 
proses penerimaan CPNS, 
mengingat kebutuhan-kebutuhan 
pegawai yang berkualitas untuk 
tahun-tahun mendatang masih 
banyak, khususnya guru dan 
perawat yang kurang.

(Noerca)
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RUBRIK UTAMA
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1. Perencanaan  Pengadaan 

1. Penggelembungan Anggaran: 
Penggelembungan rencana pengadaan, dapat 
terjadi pada berbagai aspek: biaya, kualitas, 
bahan, volume dan sebagainya. Rencana yang 
dibuat tidak realistis dan biasanya berlebihan, 
jauh di atas kebutuhan yang sebenarnya. 

2. Rencana Pengadaan yang Diarahkan; 
Penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya 
diarahkan untuk memperbesar peluang agar 
suatu suatu produk dan pengusaha tertentu 
melalui kerja sama secara kolutif.

3. Pemaketan  Pekerjaan  yang  Direkayasa; 
Perencanaan pengadaan meliputi kegiatan 
Pembagian dan pengaturan paket pengadaaan 
menjadi beberapa paket proyek, atau 
sebaliknya, menggabungkan beberapa kegiatan 
menjadi satu paket proyek untuk alasan yang 
menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.

4. Penentuan  Jadwal  Pengadaan yang  tidak  
Realistis;Waktu pelaksanaan ditentukan relatif 
sangat singkat sehingga hanya mereka yang 
telah mempersiapkan diri lebih dini yang 
mempunyai peluang untuk memenangkan 
tender.

2. Pembentukan  Panitia  Lelang  

1. Panitia tidak Memiliki Integritas; Pada 
umumnya apabila nuansa kecurangan telah 
mewarnai cara kerja Panitia, maka mereka  
cenderung menjadi tidak objektif, tidak jujur, 
bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak 
transparan, dan tidak bertanggung jawab.

2. Panitia Memihak; Panitia cenderung untuk 
selalu memberi keistimewaan  pada kelompok 
tertentu. Putusan dari Panitia selalu  mengacu 
kepada ‘kesepakatan’ atau ‘aturan-aturan’  
pelelangan yang tidak tertulis kepada kelompok 
tertentu  yang telah ‘memberikan janji’ atau 
memberikan ‘sesuatu’ yang berharga. 

3. Panitia Tertutup Tidak Transparan;Panitia 
bekerja secara tertutup dan tidak memberi 
layanan atau penilaian yang sama di antara 
para peserta lelang. Panitia juga cenderung 
untuk menghambat akses informasi dari pihak-
pihak yang dianggap dapat menghalangi 
langkah-langkah mereka.

4. Panitia  tidak  Independen; Panitia dikendalikan 
atau dipengaruhi oleh keinginan  dan 
kepentingan pihak tertentu. 

P engadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu bentuk pengeluaran APBN dan APBD yang 
paling sering dijadikan sasaran oleh para pelaku kecurangan. Dari hasil survey beberapa lembaga 
menyimpulkan kecurangan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sangatlah besar sebagai berikut:

• 77% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus pengadaan barang dan Jasa 
• World Bank menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa Indonesia sangat rawan dengan tingkat 

kebocoran mencapai 10-50%.
• US government Accountability Office (GAO) menginformasikan bahwa audit pra kontrak menghasilkan 

penghematan berkisar 41 – 70% dari anggaran,
• Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa menginformasikan bahwa penerapan e procurement dapat 

menghemat anggaran pengadaan barang dan jasa menghemat anggaran pengadaan barang dan jasa 
(APBN) dalam tahun 2009 mencapai 18,4% atau 64,4 T

• Koreksi atas audit Klaim dan Eskalasi berkisar 30 – 40% dari yang diajukan oleh Unit kerja.
• Lebih dari 150 Kepala Daerah bermasalah berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa dapat terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan barang/jasa seperti 
diuraikan sebagai berikut:

MENGENAL KECURANGAN 
pada 

PENGADAAN BARANG dan JASA PEMERINTAH
(Hasoloan Manalu,S.E.,M.M.,CFE- Kepala Bidang Investigasi )

PERENCANAAN PENGADAAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
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5. Pengumuman  Lelang

1. Jangka Waktu Pengumuman yang Relatif 
Singkat;Jangka waktu pengumuman lelang 
diatur sedemikian rupa sehingga hanya mitra 
kolusi yang  sudah dipersiapkanlah yang dapat 
peluang besar. 

2. Pengumuman Yang Tidak Lengkap; Informasi 
mengenai dalam pengumuman lelang dibuat 
tidak lengkap dan  tidak memadai, informasi 
yang ‘tidak diumumkan’ diberikan  khusus 
secara tersendiri kepada pengusaha yang 
diproyeksikan untuk  memenangkan lelang 
dibuat selengkap mungkin.

3. Prakualifikasi  Entitas

1. Dokumen  administratif  tidak memenuhi  syarat; 
Dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat, 
karena tidak didukung oleh data yang benar, 
namun  diluluskan oleh panitia. Data sertifikasi 
palsu, atau ada  surat tugas tanpa dokumen.

2. Dokumen  administrasi  ’Aspal’; Dokumen 
sertifikasi mitra kerja asli, namun tidak  didukung 
oleh status nyata dari entitas (karena memang 
tidak ada) dan panitia dengan   mudah meluluskan 
peserta tender yang memiliki dokumen ‘aspal’.

3. Legalisasi  dokumen  tidak  dilakukan; Dokumen 
prakualifikasi tidak diperkuat oleh  data yang 
otentik dan pengesahan dari pihak yang 
berwenang. Namun dokumen ini malah  diluluskan 
karena praktek KKN.

4. Evaluasi  tidak  sesuai  ktiteria;Terdapat perbedaan 
antara hasil prakualifikasi yang ditetapkan panitia 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Mitra yang 
kinerjanya baik ternyata tidak lulus dan sebaliknya.

4. Penyusunan  Dokumen  Lelang  

1. Melakukan Rekayasa Kriteria Evaluasi; Kriteria 
evaluasi dalam dokumen lelang diberikan  
penambahan peryaratan atau ketentuan yang 
tidak  relevan atau dibutuhkan dengan maksud 
untuk  pembatasan peserta diluar daerah  kerja, 
kelompok, atau ketentuan teknis yang sulit  
dipenuhi oleh entitas yang tidak memiliki akses  
atau persyaratan yang dimaksud. 

2. Dokumen Lelang Non Standar; Dokumen lelang 
dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen 
lelang. Misalnya  instruksi kepada peserta lelang 
dibuat dengan menambah syarat yang sukar,  
persyaratan tentang penyusunan pendukung 
dokumen penawaran yang seharusnya  tidak 
diperlukan. 

3. Dokumen Lelang yang Tidak Lengkap; 
Penyusunan dan pembuatan dokumen tender 
yang bias atau bermakna ganda, dengan maksud 
untuk membuat kebingungan,  kesimpangsiuran 
dan kekeliruan dalam membuat penawaran 
teknis dan  harga, yang pada akhirnya penawar 
gagal untuk menyajikan penawaran  yang benar 
dan memenuhi syarat, dan hanya meluluskan 
pengusaha tertentu. 

4. Dokumen Lelang yang Mengarah atau Bias; 
Spesifikasi teknis yang direkayasa untuk 
mengarah  pada suatu produk Tertentu, atau 
membuat kriteria  yang ditujukan untuk memenuhi 
kepentingan pihak  tertentu.

6. Penyusunan  Harga  Perkiraan  Sendiri  

1. Gambaran  nilai  Harga  Perkiraan  Sendiri 
ditutup-tutupi; Walaupun sudah ada pedoman 
bahwa Harga Perkiraan Sendiri tidak bersifat 
rahasia, maka bukan berarti mitra verja  mudah 
memperoleh dokumen tersebut. Hanya 
kelompok tertentu yang mudah memperoleh 
akses terhadap dokumen Harga Perkiraan 
Sendiri tersebut. 

2. Harga  dasar  yang  tidak  standar; Data harga 
yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS 
menjadi berbeda/berubah. Panitia  menyusun 
harga dasar nonstandar (yang cenderung 
tinggi). Panitia membuat harga satuan tinggi 
untuk  pekerjaan konstruksi terutama alat, 
material, dan  tenaga, khusus untuk konsultan 
lihat rate tenaga kerja, sedangkan untuk 
barang, sample diambil dari harga penawaran 
ranking tertinggi.

3. Penentuan  Estimasi  Harga  tidak  sesuai  
aturan; Biasanya yang menyusun HPS adalah  
panitia, namun dalam rangka kolusi, yang 
menyusun adalah ‘calon  pemenang’. Dengan 
demikian Cara dan  data serta metoda mirip 
dengan penawaran dari mitra kerja dalam 
rangka kolusi (di samping panitia juga tidak 
berkemampuan menyusun HPS  sendiri).

4. Penggelembungan (Mark-up); Nilai penawaran 
mendekati Harga  Perkiraan Sendiri karena 
sudah diatur sebelumnya dengan mitra kerja. 
Nilai kontrak  menjadi tinggi karena nilai yang 
ditawarkan  pemenang akan dekat dengan 
nilai Harga Perkiraan Sendiri.  Koefisien dan 
faktor yang mempengaruhi suatu harga tidak 
menguntungkan. 

PRAKUALIFIKASI ENTITAS

PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KAJIAN PENGAWASAN
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7. Penjelasan/Aanwijzing

1. Pre-bid  Meeting  yang  terbatas; Pembatasan 
informasi oleh panitia agar hanya kelompok dekat 
saja yang memiliki informasi lengkap. Dalam 
penawaran, ada cluster yang penawarannya 
lengkap dan ada cluster lain yang penawarannya 
tidak lengkap. Bila para peserta tidak jeli melihat 
dokumen lelang yang dibagikan, maka mereka 
akan terjebak dalam kerugian.

2. Penjelasan  kontroversial; Penawar banyak yang 
gugur karena perbedaan persepsi, penawar yang 
berhasil adalah mereka yang menyelaraskan 
dengan penjelasan panitia. 

3. Informasi  dan deskripsi terbatas; Panitia 
memberikan penjelasan dalam bentuk 
‘pertanyaan’ (question)  dan ‘jawaban’ (answer). 
Adakalanya formulasi dan distribusi ‘perubahan’ 
(addendum) selama pertemuan, tidak merata 
antar peserta (setelah aanwijzing sehingga 
kelompok yang ikut kolusi akan memperoleh 
informasi yang lebih sempurna.

8. Penyerahan  & Pembukaan  Penawaran

Penyerahan  dokumen  fiktif; Dalam rangka 
menjatuhkan lawan usaha, mitra kerja  melakukan 
tindakan ilegal yakni memasukkan dokumen palsu 
atas nama penawar lain. Dokumen palsu tersebut 
memiliki banyak kesamaan dengan dokumen lain, 
dalam hal tampilan dan bentuk  tanda tangan dalam  
proses selanjutnya kedua dokumen tersebut akan 
dinyatakan tidak sah sebab dalam dokumen lelang 
disebutkan bahwa pemasukan dokumen penawaran 
hanya diperkenankan satu kali saja. 

9. Evaluasi  Penawaran

1. Kriteria  evaluasi  cacat; Dari penyusunan kriteria 
awal, telah diterakan hal-hal yang khusus yang 
sukar dipenuhi oleh mitra kerja dalam rangka 
justifikasi bagi kelompok tertentu. Penawar 
yang tidak kompeten ternyata mampu 
memenangkan tender. Tanda lainnya adalah 
entitas bonafid akan gugur, sebaliknya entitas 
yang kinerjanya lebih buruk akan lulus evaluasi 
administratif. 

2. Peserta  lelang  terpola  dalam  rangka  kolusi; 
Pengaturan lelang seperti ini banyak dijumpai 
dalam tender arisan, sehingga beban evaluasi 
panitia tidak banyak dan panitia hanya  
mengevaluasi syarat minimum tertentu.  
Pada tender yang diatur, akan tampak jumlah 
peserta  prakualifikasi banyak, namun yang 
lulus dan ikut tender hanya  separuhnya. 
Selanjutnya ditemukan setengah dari total 
peserta,  memasukkan penawaran yang salah 
dan akhirnya tinggal 3 peserta. 

3. Penggantian  dokumen penawaran; 
Penggantian dokumen untuk memenangkan 
mitra kerja tertentu dengan cara menyisipkan 
revisi  dokumen di dalam dokumen awal. 
Dengan evaluasi tertutup yang  dilakukan 
ditempat  tersembunyi dan  sukar dijangkau, 
panitia dapat berbuat apa saja dalam 
menangani dokumen  termasuk mengganti 
atau menukar  dokumen penawar.

PENJELASAN/AANWIJZING

PENYERAHAN & PEMBUKAAN PENAWARAN

EVALUASI PENAWARAN
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11. Penandatanganan  Kontrak

1. Penandatanganan Kontrak Tidak Sah; Kontrak 
ditanda tangani tanpa adanya dukungan yang   
disyaratkan, atau data pendukung yang kurang 
dipercaya.

2. Penandatangan Kontrak Yang Ditunda-Tunda; 
Jaminan pelaksanaan belum ada sehingga 
kontrak belum dapat ditanda tangani, (ini 
terjadi pada mitra kerja yang kurang memiliki 
kemampuan keuangan). Mitra kerja tidak 
saja kesulitan dalam  memulai pekerjaannya, 
karena kemampuan keuangannya terbatas. 
Akhirnya, mereka sulit memenuhi  persyaratan 
yang diminta seperti jaminan pelaksanaan, 
uang muka, dan mobilisasi pengadaan). 

3. Penandatanganan Kontrak Yang 
Kolutif;Kontrak diatur rapi dan lengkap, namun 
dengan mengkaji agak mendalam, akan 
dijumpai adanya  kejanggalan, antara lain tidak 
terdapatnya jaminan pelaksanaan, penarikan 
uang muka, dan jadwal mobilisasi. Kontrak 
fiktif mengandung banyak  kekurangan dalam 
dokumen pendukung.

12. Penyerahan  Barang/Jasa

1. Volume Tidak Sama: Volume pengadaan yang 
diserah terimakan ternyata tidak  sama, antara 
kontrak dengan volume yang dilaksanakan  
oleh pihak rekanan. 

2. Mutu/Kualitas Pekerjaan Lebih Rendah Dari 
Ketentuan Dalam Spesifikasi Tehnik; Perbedaan 
spesifikasi teknik dengan mutu barang yang 
diserahkan kepada proyek melibatkan pihak 
direksi pekerjaan dan rekanan, dengan 
asumsi keduabelah pihak akan  memperoleh 
keuntungan, tetapi negara dan  masyarakat 
akan dirugikan.

3. Contract Change Order  (CCO); kecurangan 
CCO dapat dilakukan terhadap pergantian 
volume material yang murah (dikurangi) ke 
volume material yang bernilai tinggi, sehingga 
terjadi kenaikan harga karena volume material 
yang mahal diperbesar. CCO terjadi juga pada 
pekerjaaan yang yang sederhana namun 
pelaksananya akan memperoleh benefit 
yang lebih besar atau pekerjaan fiktif yang 
sebelumnya telah dikerjakan, karena telah 
tertimpa akan susah untuk ditemukan. 

10. Sanggahan  Peserta Lelang

1. Tidak  seluruh  sanggahan  ditanggapi; Respon 
yang disampaikan  panitia kepada pejabat yang  
berwenang kurang mencerminkan  jawaban 
atas sanggahan yang  disampaikan oleh mitra 
kerja. 

2. Substansi sanggahan  tidak  ditanggapi; 
Jawaban yang disusun oleh panitia yang 
nantinya akan disampaikan oleh pejabat 
terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. 
“Bahwa sanggahan immaterial”, demikian kira-
kira bunyi tanggapannya. Seluruh sanggahan 
diarahkan pada klausul mengenai evaluasi 
penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan 
dokumen evaluasi tersebut. 

3. Sanggahan proforma untuk menghindari 
tuduhan tender  diatur; Jumlah penyanggah 
cukup banyak, namun isi sanggahan bernuansa 
asal menyanggah,tanpa menghiraukan 
materi sanggahan, sehingga terlihat bahwa 
sanggahan mitra kerja adalah sanggahan yang  
dibuat-buat.

SANGGAHAN PESERTA LELANG PENANDATANGAN KONTRAK

PENYERAHAN BARANG/JASA

KAJIAN PENGAWASAN
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KORUPSI DAN 
FRAUD CONTROL PLAN (FCP) 

SEBAGAI SOLUSI
Oleh: Suhendri. SE (Auditor Madya Bidang Investigasi)

 
PENDAHULUAN
Istilah korupsi di Indonesia sudah sangat begitu akrab, tiada hari tanpa berita 
korupsi di media massa diungkap dengan beragam tingkatan, pelaku dan 
modus dengan begitu telanjang,  hiruk pikuk pemberitaan tentang korupsi 
bagi kita  sudah menjadi sarapan pagi, siang, dan malam, barangkali aneh 
rasanya sehari tanpa berita korupsi di negeri ini, sepertinya keberadaan 
KPK dengan segala upaya penindakannya seolah tanpa memberikan efek 
jera dan makna untuk perlu ditakuti , faktanya kasus demi kasus tangkap 
tangan oleh penyidik KPK berulang kali terjadi dan terjadi lagi tiada henti 
dengan pelaku  dari kalangan Eksekutif, legislatif dan yudikatif, terakhir 
adalah ketua lembaga tinggi negara yang terhormat bernama Mahkamah 
Konstitusi (MK), yang membuat semua pihak  geram, lengkap sudah Ironi di 
negeri ini, maka berdoa lah agar kejadian tersebut tidak menjangkau lebih 
jauh dan lebih tinggi lagi yang pasti  akan sangat tidak lucu bila itu terjadi. 

warsa terakhir, Indonesia selalu 
berada pada ranking terbawah, 
rilis terakhir tahun 2012 Indonesia 
berada pada ranking 118 dari 176 
negara yang disurvey dengan skor 
32 dari skor 0 – 100 (Highly Corrupt 
- Very Clean), berada dibawah 
Singapore (ranking 5 / skor 87), 
Brunei (46 / 55), Malaysia (54 / 49), 
Thailand (88 / 37), Philipines (105 
/ 34) dan bahkan  dibawah Timor 
Leste (113 / 33) untuk regional 
Asean. Ada temuan menarik dari 
survey pendapat umum (public 
opinion survey) untuk mengungkap 
persepsi publik  terhadap korupsi 
dan pengalaman suap di Indonesia 
yang pernah dilaksanakan 
Transparency International 
dengan lebih dari 1000 responden 
yang kemudian menjadi temuan 
kunci untuk Barometer Korupsi 
Global Indonesia yaitu ; 3 dari 10 
responden harus membayar suap 
untuk mendapatkan pelayanan, 

59 persen responden menjawab 
bahwa korupsi akan 

meningkat dalam 
3 tahun ke 

d e p a n , 

Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  yang di 
rilis oleh Transparency International sudah menjadi rapor buruk tentang 
korupsi di Indonesia, IPK bukan saja mengindikasikan tingkat korupsi 
di Indonesia, juga memberikan gambaran tentang buruknya pelayanan 
publik kita. Skor IPK mengindikasikan relevansi buruknya 
pelayanan publik dengan tingkat korupsi di Instansi 
pemerintah, padahal jelas- jelas Presiden 
sudah mengamanatkan 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan 
penetapan program 
dan wilayah 
bebas korupsi 
d a l a m 
Instruksi 

Presiden 
Nomor 5 
Tahun 2004 
tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi. 
Tidak diterapkannya prinsip-
prinsip Good Governance dalam 
praktek tata kelola pemerintahan 
terutama pelayanan publik menjadi salah satu 
penyumbang terbesar buruknya skor IPK Indonesia 
di mata dunia. Dari daftar Skor IPK  negara-negara 
yang disurvey  Transparency International hampir satu dasa 
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dan 47 persen beranggapan bahwa usaha 
pemberantasan korupsi oleh pemerintah tidak 
efektif. Hasil survey tersebut menindikasikan adanya 
konsistensi antara persepsi dan pengalaman membayar 
suap serta adanya korelasi yang kuat antara  persepsi 
publik dengan skor IPK. Dari hasil survey IPK itu juga 
terindikasi akibat dari perilaku korupsi yang mungkin 
sudah kita rasakan yaitu ; 
• Merusak sistem tatanan masyarakat; Penderitaan 

sebagian besar masyarakat baik dalam sektor  
administrasi, ekonomi, politik maupun hukum; 

• Ekonomi biaya tinggi sehingga sulit untuk 
melakukan efisiensi; 

• Munculnya berbagai masalah sosial dalam 
• Reputasi Indonesia yang turun di luar negeri yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan investasi, dsb.
 Rasanya tidaklah bijak mempertanyakan metode dan 
responden survey yang digunakan lembaga tersebut, 
namun  bagaimana kita memperbaikinya ke depan 
akan lebih penting untuk diupayakan, yang jelas kita 
harus malu karena itulah potret buruknya Indonesia di 
mata dunia.

PENGERTIAN KORUPSI DAN PENYEBABNYA

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin Corruptio-
Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, 
memutarbalik atau menyogok. Dalam KBBI korupsi 
diartikan sebagai busuk, palsu, suap, kemudian 
dalam Kamus Hukum korupsi diartikan sebagai suka 
menerima uang sogok, menyelewengkan uang / barang 
milik perusahaan atau Negara, menerima uang dengan 
menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Ada 3 (tiga) tingkatan dalam korupsi, pertama; Betrayal 
of Trust (Pengkhianatan kepercayaan), pengkhianatan 
merupakan bentuk korupsi paling sederhana, 
kepercayaan atau amanat dapat berupa apapun baik 
materi maupun non materi. Kedua; Abuse of Power 
(Penyalahgunaan kekuasaan) yang dapat dikatakan 
sebagai korupsi tingkat menengah dan merupakan 
segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui 
struktur kekuasaan, baik tingkat Negara maupun 
lembaga struktural lainnya tanpa mendapatkan 
keuntungan pribadi. Ketiga; Material Benefit 
(penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan 
keuntungan material), korupsi pada level ini merupakan 
tingkat paling membahayakan karena melibatkan 
kekuasaan dan keuntungan material baik bagi dirinya 
maupun orang lain, dan korupsi tingkat ketiga inilah  
yang banyak terjadi di Indonesia.
Berbagai teori tentang penyebab terjadinya korupsi 
sudah banyak dikemukakan dan dibahas mulai dari 
Jack Bologna dengan teori GONE (Greed, Opportunity, 
Needs dan Exposure) sampai dengan toeri Fraud 
Triangle dari Donald R Cressey, namun pada dasarnya 

penyebab korupsi khususnya di Indonesia sangat 
bervariasi dan beraneka ragam, tetapi secara umum 
sesuai pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi / keluarga / 
kelompok / golongannya sendiri, penyebab tersebut 
dapat  dikelompokan dalam 3 (tiga) aspek yaitu ;
1. Aspek Institusi / Administrasi ; Perundang-

undangan yang tidak realistis dan akomodatif 
dalam menanggulangi korupsi, Operasi dan Standar 
operasi yang tidak jelas, Prosedur administrasi 
yang rumit dan berbelit-belit,  Informasi yang tidak 
terbuka, dan Tidak efektifnya pusat organisasi 
penanganan korupsi

2. Aspek Manusia ; Integritas dan etika pejabat yang 
rendah, Sikap dan perilaku yang egois, Penghasilan 
dan penghargaan terhadap pegawai yang 
rendah, Tingkat professional yang rendah, Krisis 
kepemimpinan, perilaku korupsi yang ,menular dan 
Ketakwaan yang rendah.

3. Aspek Sosial Budaya ; Hubungan erat politisi, 
pemerintah, organisasi non pemerintah, Kultur 
permisif, Kekurang pedulian terhadap masalah 
korupsi dan Pergeseran nilai logika, social dan 
ekonomi.

UPAYA dan STRATEGI PEMBERANTASAN

Lantas bagaimana strategi pemberantasan yang efektif 
dan tepat ? Pada dasarnya Pemerintah sudah berupaya 
melakukan pencegahan dan pemeberantasan korupsi 
dengan membuat berbagai macam system dan 
perangkat peraturan perundang-undangan sampai 
dengan membentuk lembaga superbody semacam 
KPK, namun sesempurna apapun peraturan kalau niat 
untuk melakukan korupsi tetap ada dihati pihak yang 
ingin korup maka korupsi akan tetap terjadi, jadi ada 
faktor mental yang menentukan atau Bad Person,  
didukung dengan Bad Governance dan Bad System, 
maka terbukalah peluang terjadinya korupsi. 
Ada pernyataan menarik dari Mantan Jaksa Agung 
Burhanuddin Lopa  yaitu “mencegah korupsi tidaklah 
begitu sulit kalau kita secara sadar untuk menempatkan 
kepentingan umum / rakyat banyak diatas kepentingan 
pribadi atau golongan”. Tentunya tidak sesederhana 
itu pelaksanaannya, terlalu banyak kepentingan yang 
bermain dibelakang itu semua, buktinya kasus korupsi 
selalu terjadi dan tak pernah berkurang.
Untuk merumuskan pencegahan dan pemberantasan 
terhadap tindak pidana korupsi secara lebih tepat maka 
perlu dilakukan analisis atas perbuatan korupsi melalui 
3 (tiga) pendekatan yaitu ;
1. Pendekatan pada saat sebelum korupsi terjadi
2. Pendekatan pada saat perbuatan korupsi terjadi
3. Pendekatan pada saat  setelah perbuatan korupsi 

terjadi

KAJIAN PENGAWASAN
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Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut kemudian dapat 
diklasifikasikan 3 (tiga)  strategi untuk mencegah 
dan memberantas tindak pidana korupsi. Strategi 
tersebut kita kenal sebagai pendekatan 3 (tiga) pilar 
pemberantasan korupsi, yang untuk efektifnya harus 
dilaksanakan secara bersamaan (simultan)  yaitu ;
1. Strategi Preventif (pencegahan) ; dengan tujuan 

mereduksi dan meniadakan kesempatan berbuat 
korupsi

2. Strategi Pre-emtif / Edukasi (Pembelajaran Publik) 
; dengan tujuan merubah perilaku masyarakat 
(Change of Social Cultures), dari tidak peduli 
menjadi peduli (Combat Corruption)

3. Strategi  Represif / Investigasi (penindakan) ; 
dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera, agar 
pelaku berfikir ulang untuk berbuat korupsi.

Kemudian muncul pertanyaan, pada tahap mana 
seharusnya perang terhadap korupsi harus dimulai ? 
apakah sudah cukup efektif dengan apa yang sudah 
dilakukan KPK saat ini ? toh kejadian yang sama 
tetap berulang dan berulang. Apa yang mengemuka  
dilakukan KPK dan ramai diberitakan saat ini adalah sisi 
penindakan, sementara sisi pencegahan belum digarap 
secara maksimal, padahal upaya pencegahan jauh lebih 
efektif dan efisien dari pada upaya penindakan ditinjau 
dari segi apapun.

FRAUD CONTROL PLAN (FCP) DAN PERANNYA 
DALAM PENCEGAHAN TPK

Banyaknya penindakan tehadap kasus korupsi bukanlah 
tujuan, karena korupsi bukanlah sesuatu yang dikehendaki 
terjadi, maka upaya pencegahan atau preventif jauh lebih 
baik dan masuk akal untuk dlaksanakan.
Berangkat dari adagium; mencegah itu lebih baik dari 
penindakan, dan perlunya suatu kebijakan represif 
untuk preventif yaitu upaya pemulihan dampak 
korupsi melalui perbaikan system dan prosedur 
yang lebih spesifik, maka BPKP telah mendesain 
dan mengembangkan suatu program preventif yaitu 
Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP), 
sebagai pedoman atau alat untuk mencegah dan 
mendeteksi fraud secara lebih dini. Fraud Control Plan 
(FCP) yang diadopsi dari apa yang sudah dipraktekan 
di Negara Australia dan Selandia Baru adalah suatu 
program yang dirancang untuk melindungi organisasi 
dari kemungkinan terjadinya fraud / korupsi.
Pada dasarnya konsep didalam Fraud Control Plan (FCP) 
dibangun berdasarkan  permasalahan dan strategi 
pencegahan korupsi di Indonesia sebagaimana telah 
diuraikan tadi, dimana dengan meng-implementasikan 
Fraud Control Plan (FCP) sebuah organisasi diharapkan ;
• Mampu mencegah, menangkal serta dapat dengan 

mudah untuk mendeteksi kejadian korupsi. 
(Pendekatan Preventif)

• Dapat segera mendeteksi, mengungkapkan fakta 
perbuatan, dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. (Pendekatan Investigatif / Represif)

• Meningkatkan kepedulian publik untuk berperan 
memerangi korupsi sesuai dengan peran yang 
dimiliki. (Pendekatan Pre-emtif / Edukatif) 

Pencegahan tersebut meliputi  2 (dua) hal penting  
yang menjadi fokus dan harus dilakukan dan dibangun 
dalam rangka menyusun sebuah strategi preventif / 
pencegahan korupsi  dalam suatu organisasi yaitu ;
1. Penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan 

integritas; 
Kejujuran dan integritas menjadi karakter kunci 
bagi seseorang untuk dapat dipercaya. Dalam 
etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan 
kebenaran dari tindakan seseorang. Integritas 
adalah konsistensi dan keteguhan yang tak 
tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan, suatu konsep yang 
menunjukan konsistensi antara tindakan dengan 
nilai prinsip.  Dengan integritas maka nilai kejujuran 
dan pentingnya meletakan kepentingan organisasi 
/ bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi / 
kelompok / golongan menjadi nilai yang utama. Hal 
ini dapat dibangun melalui ;
• Keteladanan dari pimpinan dalam perilaku anti 

korupsi
• Mempekerjakan pegawai yang tepat dengan 

memiliki kebijakan perekrutan yang jelas 
terutama untuk posisi strategis serta didukung 
adanya standar perilaku dan disiplin bagi 
pegawai

• Mengkomunikasikan serta mengkomfirmasikan 
harapan kepada organisasi dengan cara 
mengidentifikasi nilai dan etika yang sesuai, 
pelatihan penyadaran pegawai atas korupsi, 
pemberian hukuman kepada pihak yang 
pantasmenerima secara konsisten.

• Menciptakan lingkungan kerja yang positif
• Mengembangkan dan memelihara kebijakan 

pemberian sangsi kepada pelaku korupsi
2. Pengkajian resiko korupsi serta membangun sikap 

yang kongkrit guna meminimalkan resiko serta 
menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi.                                                   
Korupsi tidak akan terjadi tanpa ada kesempatan 
maka organisasi harus dapat mengurangi atau 
menghilangkan kesempatan tersebut  melaui 
langkah berikut;
• Mengidentifikasi sumber serta mengukur 

resiko korupsi
• Mengimplementasikan pengendalian 

pencegahan dan pendeteksian.
• Mernciptakan pemantauan secara luas 

melalui peran serta pegawai, pelanggan dan 
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masyarakat.
• Memfungsikan pengecekan independen, 

termasuk fungsi audit dan standar investigasi.
Bedasarkan 2 (dua) hal penting tersebut diatas 
kemudian mekanisme pengendalian  dirancang secara 
spesifik, teratur dan terukur dalam sebuah organisasi  
untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan 
pendeteksian jumlah serta frekuensi terjadinya korupsi 
/ kecurangan, dalam bentuk 10 (sepuluh) atribut yang 
harus diimplementasikan pada sebuah organisasi yaitu ;
1. Kebijakan anti fraud;

Merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi 
pernyataan sikap organisasi terhadap fraud 
termasuk korupsi, dan memuat semua atribut, 
yang dijabarkan dalam rencana tindak serta 
dikomunikasikan dengan stakeholders secara 
sistematis

2. Struktur pertanggung jawaban;
Tanggung jawab atas implementasi kebijakan  
dibagi habis kepada pejabat senior, mulai dari 
pimpinan sampai ke tingkat operasional.

3. Penilaian resiko fraud termasuk korupsi 
Dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini 
pada organisasi, mengenai resiko kejadian fraud 
pada area atau bidang tertentu yang memerlukan 
penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga 
upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam 
memanfaatkan sumber daya.

4. Kepedulian pegawai
Seluruh pegawai diharapkan memahami 
pengertian fraud, perbedaan fraud dan bukan 
fraud, permasalahan fraud, dan tahu apa yang 
harus diperbuat jika menjumpai kejadian 
(berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu 
upaya sistematis untuk meningkatkan pemahamn 
pegawai terhadap fraud.

5. Kepedulian pelanggan dan masyarakat
Organisasi perlu menginformasikan kepada 
masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan 
nilai-nilai dan praktek-praktek kegiatan yang lazim, 
hak serta kewajiban layanan suatu organisasi.

6. Sistem pelaporan kejadian fraud termasuk korupsi
Pimpinan organisasi membuat system dan 
prosedur yang paling efektif untuk menerima 
dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan 
dengan fraud termasuk korupsi baik dari pegawai, 
pelanggan maupun masyarakat

7. Perlindungan pelapor
Pimpinan organisasi membuat komitmen yang 
jelas dan tidak memihak untuk mendukung, serta 
melindungi semua upaya pengidentifikasian fraud 
termasuk korupsi di dalam organisasi yang dikelola.

8. Pengungkapan kepada pihak eksternal
Pimpinan organisasi perlu memahami bahwa untuk 
kasus-kasus fraud termasuk korupsi tertentu yang 

terjadi dilingkungannya dilaporkan kepada instansi 
yang berwenang diluar organisasinya sesuai 
ketentuan perundang-undangan.

9. Prosedur investigasi
Pimpinan organisasi menetapkan prosedur 
investigasi yang menjamin bahwa fraud yang 
terdeteksi harus ditangani dan diinvestigasi secara 
sistematis dan professional.

10. Standar perilaku dan disiplin
Standar perilaku dan disiplin menguraikan apa 
yang boleh dan tidak boleh oleh pegawai, tindakan 
legal dan illegal, serta sangsi yang akan diberikan 
jika melanggar yang berlaku bagi semua kelompok 
dan kategori pegawai.

Pada dasarnya sepuluh atribut diataslah yang menjadi  
komponen penting dari Fraud Control Plan (FCP) yang 
harus diimplementasikan dalam sebuah organisasi 
untuk mendeteksi dan menangkal kejadian korupsi 
/ kecurangan secara lebih dini. Sederhananya  Fraud 
Control Plan (FCP)  diharapkan dapat berperan sebagai 
sebuah Alarm Circuit dalam sebuah organisasi dengan 
atribut sebagai rangkaian komponen yang akan  
memberikan peringatan ketika kecurangan termasuk 
korupsi terjadi atau akan terjadi, lalu bagaimana circuit 
itu  bekerja, dibutuhkan komitmen pimpinan sebagai 
power-nya dan integritas sebagai timah perekat / 
perangkai semua komponen agar komponen pada 
circuit dapat berfungsi dengan baik.
Lalu apakah Fraud Control Plan (FCP) cukup efektif 
dalam mencegah dan menangkal kecurangan atau 
kejadian korupsi dalam sebuah organisasi ? Dilihat 
dari ranking dan skor IPK negara darimana program 
ini diadopsi yaitu   Selandia Baru 1 / 90 dan Australia 7 
/ 85, maka boleh jadi kita dapat berharap banyak pada 
program ini setidaknya dapat memperbaiki rangking/ 
IPK Indonesia menjadi lebih baik. ----- Terimakasih. 
(Suhendri. SE - Auditor Madya Bidang Investigasi)
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Pengendalian fraud itu “Amin, aman, 
kebagian,” begitu celoteh seorang 
kawan. Selanjutnya dia menerangkan 

“Yang dimaksud dengan ‘amin’ adalah bahwa 
pimpinan mengamini atau menyetujui rencana 
tindak yang kita usulkan. Apapun rencana tindak 
kita perlu mendapatkan restu dari pimpinan. Bila 
pimpinan mengamini rencana tindak kita, maka 
pelaksanaan rencana tersebut akan berjalan 
dengan aman, tidak akan diganggu oleh pimpinan 
atau auditor. Pimpinan akan melindungi kita bila 
ditemukan oleh auditor. Paling tidak, pimpinan 
akan menindaklajuti temuan tersebut dengan 
tetap mengamankan kita. Aha, auditor juga 
perlu kebagian supaya aman. Kalau pelaksanaan 

b e r j a l a n 
a m a n , 

semua akan kebagian. Pimpinan amin, 
pelaksanaan aman, dan akhirnya semua 
kebagian.” Jadi untuk mendapatkan bagian 
secara aman, lakukanlah pengendalian 
sedemikian rupa sehingga pimpinan mengamini, 
dan mengamankan.
Demikian sepenggal percakapan dengan seorang 
teman mengenai SPIP dan fraud. Pengendalian 
yang menjadi versi dia, yang jelas berbau 
fraud di lingkungan kerjanya. Kecurangan di 
lingkungannya hanya boleh terjadi jika pimpinan 
menyetujui. Tanpa persetujuan pimpinan, 
kecurangan tersebut tidak aman. Siapa 
melakukan akan berisiko mendapatkan sanksi. 
Dari percakapan tersebut juga jelas bahwa 
penggagas adalah bawahan, bukan pimpinan, 
di mana gagasan tersebut bisa berakhir dengan 
pembatalan jika pimpinan tidak menyetujui. Bila 
pimpinan tidak menyetujui, berarti tidak aman, 
dan berisiko semua menjadi berantakan.
Gagasan dari bawahan saja telah dahsyat, apa 

lagi jika gagasan fraud tersebut berasal dari 
pimpinan, bawahan akan merasa sangat 

aman untuk melakukan kecurangan demi 
kecurangan. Sekali diperintahkan untuk 

‘mengamankan’ dana, mereka dapat 
‘mengamankan’ lebih dari yang 

diperintahkan, dengan harapan 
berakhir dengan kebagian yang 

lebih juga.
Kondisi tersebut tentu 

dapat dicegah, bila 
pimpinan secara 

tegas menolak 
adanya fraud 

WHISTLEBLOWING SYSTEM 
UNTUK MENCEGAH KORUPSI
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di lingkungannya. Pimpinan memerintahkan kepada 
seluruh karyawan untuk mematuhi aturan yang ada. 
Pimpinan membuat kebijakan anti fraud yang jelas, 
dan memberi contoh konkrit adanya penolakan segala 
jenis fraud. Dengan demikian tidak ada karyawan yang 
merasa aman dalam melakukan fraud. Bagi mereka 
yang selama ini melakukan fraud, dapat memulai 
belajar untuk tidak lagi melakukannya.
Bagaimana jika fraud tersebut memang digagas oleh 
pimpinan? Bagaimana berani bawahan menolak 
kebijakan pimpinan? Tidak ada perintah saja mereka 
mempunyai slogan ‘amin, aman, kebagian’. Dengan 
adanya perintah pimpinan maka yang ada adalah ‘aman 
dan kebagian’.
Ada juga kebijakan di instansi bahwa semua 
permasalahan sedapat mungkin diselesaikan secara 
intern, permasalahan di dalam kantor cukup diketahui 
oleh orang internal saja. Kalau ada ketidakpuasan, 
sampaikan di dalam kepada pejabat yang berkaitan 
dan selesaikan, kalau perlu dibicarakan dengan 
pimpinan tertinggi. Penyelesaian seperti ini akan efektif 
mencegah korupsi jika ada komitmen pimpinan untuk 
memberantas korupsi. 
Kondisi yang sama akan terjadi dalam hal penerapan 
kebijakan memasang kotak pengaduan. Siapapun yang 
merasa tidak puas bisa memberikan kritik dan saran 
melalui kotak pengaduan. Siapapun yang mengetahui 
adanya korupsi di suatu instansi dapat menyampaikan 
melalui kotak pengaduan. Era teknologi informasi, 
pengaduan dapat disampaikan juga melalui e-mail 
pengaduan. Bagaimana penyelesaian pengaduan? 
Apakah pengaduan semacam itu dapat mencegah 
terjadinya korupsi? Bisa jika ada komitmen pimpinan 
untuk memberantas korupsi.
Tidak selamanya orang mau melakukan fraud. Juga 
tidak semua orang mau melakukan fraud. Semakin ke 
depan, kesadaran karyawan untuk tidak melakukan 
fraud semakin besar, dan jumlahnya semakin banyak. 
Akan tetapi saluran untuk menyuarakan kebenaran 
mungkin terhambat. Oleh karenanya perlu ada 
whistle blowing system. Sistem yang memungkinkan 
karyawan mengadukan fraud yang dibuat oleh atasan 
atau lingkungannya secara bebas dan terlindungi. 
Bila karyawan yang melakukan fraud, pimpinan akan 
dengan mudah melakukan tindakan pencegahan 
ataupun represif. Bila pimpinan yang melakukan fraud, 
kayawan juga dengan mudah melaporkan atasan 
tersebut untuk dapat dicegah dan ditindak.
Bagaimana system ini dapat berjalan jika toh 
pengaduan tersebut akan masuk ke meja pimpinan dan 
pimpinan juga yang akan mendisposisikan pengaduan 

tersebut kepada bawahannya, padahal pimpinan pula 
yang diadukan terlibat? Oleh karenanya whistleblowing 
system dirancang dan diterapkan agar pengaduan 
tersebut masuk ke bidang atau satuan tugas yang 
independen terhadap yang diadukan. Misalnya 
pengaduan terhadap keterlibatan direktur perusahaan 
akan ditangani oleh dewan komisaris, dan sebaliknya 
pengaduan terhadap keterlibatan dewan komisaris akan 
masuk ke direktur sehingga penanganan kasus tersebut 
akan independen, terbebas dari konflik kepentingan. 
Bila hal tersebut diterapkan pada suatu instansi, maka 
pengaduan tersebut dapat ditangani oleh inspektorat 
yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan 
tertinggi instansi yang bersangkutan. Sebaliknya 
aduan yang terkait dengan personil di Inspektorat akan 
ditangani oleh pimpinan tertinggi tersebut dibantu 
oleh sekretaris. Bila pimpinan termasuk yang diadukan, 
aduan dapat diserahkan kepada inspektorat atau aparat 
penegak hukum di luar instansi yang bersangkutan.
Whistleblowing system juga perlu dibangun sedemikian 
rupa sehingga pengadu mendapat perlindungan. 
Untuk itu perlu dimungkinkan pula adanya aduan 
yang tidak beridentitas jelas, tersamar, yang penting 
materi aduannya bukan mengira-kira melainkan dapat 
dibuktikan. Walaupun tidak dengan data yang lengkap, 
tetapi bukti awal yang cukup untuk membuktikan 
adanya tindak korupsi sehingga aduan dapat 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
Apakah ini berarti surat kaleng juga diterima? Bukan 
kalengnya yang menjadi permasalahan, tetapi materi 
aduannya. Walaupun surat kaleng, tetapi bukti 
yang disampaikan akurat, nyata, dan mengandung 
kebenaran, ada baiknya diterima dan ditindaklanjuti. 
Surat kaleng memang datang dari orang yang tidak 
dikenal, dan itu bisa dari siapa saja yang mungkin 
memang dekat dengan pusaran kejadian sehingga dia 
tidak mau menyatakan jati dirinya.
Adalah suatu hal yang sangat positif jika suatu instansi 
telah memberikan pernyataan kepada publik akan 
adanya whistleblowing system pada instansinya, yang 
menunjukkan adanya kebersediaan untuk diadukan 
jika terjadi korupsi di lingkungannya termasuk 
jika korupsi tersebut melibatkan pimpinannya. 
Pernyataan kebersediaan tersebut secara tidak 
langsung menunjukkan bahwa pimpinan dan pegawai 
diinstansinya siap untuk mencegah korupsi di 
lingkungannya. 

KAJIAN PENGAWASAN
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Telah lama pelayanan rumah sakit 
dikeluhkan masyarakat peng-
guna. Ketiadaan obat, pelayanan 

yang kurang ramah, waktu tunggu yang 
cukup lama, ruangan panas dan se-
bagainya.
Terlambatnya pengesahan anggaran 
yang mengakibatkan terlambatnya 
proses pengadaan barang dan jasa men-
jadi salah satu penyebab ketiadaan obat 
selain disebabkan terbatasnya angga-
ran yang disediakan pemda. Kurangnya 
kesadaran akan tupoksi sebagai pega-
wai dan tuntutan kebutuhan yang tidak 
bisa dipenuhi dari penghasilan yang di-
terima dapat menjadi penyebab pelay-
anan yang kurang ramah kepada pasien. 
Selain itu, tidak dilakukannya penguku-
ran terhadap Standar Pelayanan Mini-
mal (SPM) sebagaimana ditetapkan Ke-
menterian Kesehatan mengakibatkan 
banyak RS yang, antara lain, menga-
baikan keluhan akan waktu tunggu yang 
cukup lama dan kenyamanan ruangan.

Kenapa Harus BLUD?

Pemerintah telah berupaya men-
cari solusi terhadap permasalahan ini. 
Tahun 2009 Pemerintah menerbitkan 
Undang-Undang No. 44 tentang Rumah 
Sakit, menyatakan rumah sakit yang 
didirikan Pemerintah harus berbentuk 
UPT, Instansi tertentu atau Lembaga Te-
knis Daerah dengan pengelolaan Badan 
Layanan Umum (BLU) atau Badan Lay-

anan Umum Daerah (BLUD) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebelumnya Pemerintah 
telah menerbitkan PP 58/2005 ten-
tang Pengelolaan Keuangan Dae-
rah dan Permendagri 61/2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuan-
gan Badan Layanan Umum Daerah. 

Dengan peraturan di atas jelas 
bahwa bagi rumah sakit, menjadi 
BLUD adalah suatu amanat yang ha-
rus dilaksanakan. Suatu amanat yang 
merupakan pintu gerbang bagi rumah 
sakit untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang lebih baik kepada 
masyarakat/pasien. Kenapa? Dengan 
BLUD rumah sakit mendapat beber-
apa fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan, dikecualikan dari aturan 
pengelolaan keuangan daerah yang 
berlaku bagi SKPD pada umumnya. 
Apa saja? Antara lain penggunaan 
langsung pendapatan jasa layanan. 
Fleksibilitas ini tentu akan sangat 
menguntungkan bagi rumah sakit 
terutama dalam hal pengadaan obat 

ciptakan pendapatan dengan me-
manfaatkan aset yang dimilikinya.

Tentu kemudahan yang dimiliki 
rumah sakit sebagai BLUD bertujuan 
dalam rangka meningkatkan pelay-
anan kepada masyarakat. Obat yang 
selalu tersedia dan sesuai kebutu-
han, peralatan kedokteran yang siap 
pakai, dokter spesialis sesuai yang 
dibutuhkan tentu akan dapat men-
jaring pasien untuk tidak berobat 
ke negara tetangga karena fasilitas 
yang kita miliki sudah jauh lebih baik 
dari rumah sakit lain. Meningkatnya 

BLUD RUMAH SAKIT, 
ALTERNATIF PERBAIKAN 
PELAYANAN (oleh: Yaya Mulyana)

Menjadi BLUD adalah amanat undang-undang terhadap RS Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Konsep BLUD memunculkan paradigma baru RS yaitu enterprising the government dan public service oriented. Dibutuhkan 
komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait dalam implementasinya. Perubahan paradigma dalam manajemen RS mutlak diperlukan. 
Walaupun boleh dibilang lamban, proses RS menuju BLUD patut mendapat apresiasi. Tentu kita bangga melihat RS di Indonesia memberi 
pelayanan yang mudah, murah, ramah, dan berkualitas. Semoga. (Ye-Em).

“ Dengan BLUD rumah 
sakit mendapat beber-
apa fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan, 
dikecualikan dari aturan 

pengelolaan keuangan 
daerah yang berlaku bagi 

SKPD pada umumnya.

              ”

karena tidak perlu menunggu proses 
pencairan dana dari pemerintah dae-
rah dan terhindar dari menumpuknya 
utang obat kepada rekanan. Fleksi-
bilitas lain adalah dalam pengelolaan 
utang-piutang. Sebagai BLUD, rumah 
sakit dapat melakukan pinjaman ke-
pada pihak ketiga ketika kebutuhan 
likuiditas sangat mendesak. BLUD 
juga dapat berkreasi untuk men-
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jumlah kunjungan pasien tentu akan 
berdampak positif terhadap aliran 
kas masuk kepada rumah sakit yang 
pada gilirannya akan semakin memu-
dahkan rumah sakit dalam membel-
anjakan kebutuhan demi kelancaran 
pelayanan, meningkatkan sarana 
prasarana, meningkatkan kapabilitas 
dan kompetensi SDM, dan mening-
katkan kesejahteraan seluruh insan 
rumah sakit.

Mari kita lihat beberapa per-
bedaan RS bila menjadi BLUD!

Kondisi Sekarang Bila Menjadi 
BLUD

• Pendapatan jasa layanan disetor ke 
kas daerah

• Pendapatan jasa layanan dapat di-
gunakan langsung sesuai rencana 
yang telah ditetapkan

• Plafon anggaran sesuai jumlah yang 
telah ditetapkan

• Plafon anggaran berdasarkan 
persentase ambang batas

• Pengelolaan pinjaman/utang, in-
vestasi hanya dapat dilakukan bagi-
an keuangan pemda

• Pengelolaan pinjaman dan 
i n -

vestasi dapat dilakukan BLUD atas 
izin Kepala Daerah

• Pengadaan barang dan jasa men-
gacu Perpres 70/2012

• Dapat menetapkan sendiri prosedur 
pengadaan barang dan jasa untuk 
dana yang berasal dari pendapatan 
jasa layanan

• Penggajian mengacu pada peratu-
ran yang berlaku

• Dapat menerapkan remunerasi
• Tidak punya kewenangan melaku-

kan kerja sama dengan pihak ketiga
• Dapat melakukan kerja sama den-

gan pihak ketiga

      BLUD RS di Kalbar

Dari 14 (empat belas) rumah 
sakit yang ada di Kalimantan Barat, 
pada akhir 2013  baru terdapat  5 
(lima) rumah sakit yang sudah men-
erapkan pola pengelolaan keuan-
gan BLUD. Empat RS dalam proses 
menuju BLUD (1 diantaranya sudah 
ditetapkan dan mulai efektif 2014). 
Proses terbentuknya BLUD sejak 
terbitnya peraturan BLUD 

ternyata membutuhkan waktu yang 
cukup lama. Tentu kondisi ini sangat 
memprihatinkan, mengingat menjadi 
BLUD adalah amanat yang harus di-
laksanakan oleh rumah sakit. Ada be-
berapa faktor yang dijumpai, kenapa 
rumah sakit yang ada tidak mau men-
jadi BLUD.

Perlu diketahui, RS yang telah menjadi 
BLUD tidak berarti lepas dari pemda. Ka-
rakteristik BLUD berbeda dari perusahaan 
daerah seperti PDAM yang kekayaan-
nya terpisah dari kekayaan pemda. BLUD 
tetap sebagai SKPD yang masih memer-
lukan sokongan dana dari Pemda akan 
tetapi memliliki keleluasaan menerapkan 
praktik-praktik bisnis (yang sehat) untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyar-
akat. Penganggaran BLUD merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pen-
ganggaran pemda. BLUD menjalankan 
fungsi Pemda dalam memenuhi kewa-
jiban daerah di bidang pelayanan dasar 
kesehatan. Dengan demikian tidak perlu 
ada kekhawatiran dalam hal ini.

KAJIAN PENGAWASAN
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P ermasalahan yang cenderung menjadi 
“klasik” dalam pengelolaan keuangan 
daerah di era reformasi adalah penyerapan 

anggaran belanja belum sepenuhnya dapat berfungsi/
difungsikan memberikan kemanfaatan yang optimal 
bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat, 
karena penyerapan Anggaran Belanja Daerah 
umumnya sebagian besar terjadi pada triwulan III dan 
IV, sedangkan pada triwulan I dan II masih rendah 
yang sebagian besar berupa pembayaran belanja 
pegawai (pada Kelompok Belanja Tidak Langsung). 
Meskipun kontribusi terhadap produk regional bruto 
masing – masing daerah otonom umumnya berkisar 
7% - 12%, anggaran belanja  APBD memiliki posisi 
strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah 
khususnya keberpihakan dan pemberdayaan bagi 
pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah. Bilamana 
penyerapan anggaran belanja tidak menumpuk di 
triwulan III dan IV niscaya akan memberikan manfaat 
dan dampak sosial-ekonomis (multiflier effect / 
trickledown effect) yang lebih baik bagi pelaku 
ekonomi mikro, kecil dan menengah khususnya.
Pada pihak lain, saldo kas daerah yang relatif besar 

akibat rendahnya penyerapan anggaran belanja pada 
triwulan I dan II umumnya belum dimanfaatkan secara 
optimal sebagai salah satu sumber PAD. Umumnya, 
saldo kas daerah disimpan dalam bentuk giro dengan 
tingkat pendapatan yang kurang menggambarkan 
manajemen kas yang produktif. 
Pertanyaannya, mengapa kondisi penyerapan 
anggaran belanja dalam APBD tidak jauh berbeda 
dengan kondisi sebelum reformasi?   

KELEMAHAN PROSEDUR DAN PRAKSIS  
Kondisi penyerapan anggaran belanja APBD yang 
belum sepenuhnya dapat berfungsi/difungsikan 
memberikan kemanfaatan yang optimal bagi 
masyarakat   disebabkan terjadinya kelemahan - 
kelemahan bersifat prosedur dan praksis/praktik, 
mulai dari perencanaan program/kegiatan hingga 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 Kelemahan – kelemahan yang berpengaruh luas 
adalah, pertama, kelemahan dalam penyerapan 
aspirasi dalam rangka penyusunan rencana 
pembangunan tahunan daerah. Forum Musyarawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai 

PENYERAPAN APBD, 
ANGGARAN KAS, 

& OPTIMALISASI PAD
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sejak tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan 
Kabupaten/Kota/Provinsi “terkesan” hanya menjadi 
domain pihak ekseklutif daerah dan belum menjadi 
sarana pembahasan dan kesepakatan bagi para 
pihak berkepentingan (khususnya antara Pemerintah 
Daerah dan DPRD) tentang rancangan program/
kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun 
beserta alokasi anggarannya. Pihak legislatif daerah 
memilik ranah khusus dalam mengumpulkan aspirasi 
masyarakat yaitu melalui kegiatan penjaringan 
aspirasi masyarakat pada saat reses. 
Akibatnya, acapkali Kebijakan Umum APBD (KUA) 
serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 
(PPAS) yang diajukan Pemerintah Daerah tidak segera 
disepakati DPRD karena dinilai tidak menampung 
materi-materi hasil penjaringan aspirasi masyarakat 
yang dilakukan DPRD. Tidak segera disepakatinya KUA 
dan PPAS berimbas pada proses lanjutan penyusunan 
APBD dan bermuara pada terbatasnya waktu yang 
tersedia untuk melaksanakan program/kegiatan.
Kedua, kelemahan dalam penyusunan Renja SKPD 
(Rencana Kerja SKPD) dan RKPD (Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah). Pada umumnya, Renja SKPD 
dan RKPD tidak didukung dengan rincian mengenai 
jenis dan volume kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok 
sasaran/penerima manfaat, serta satuan biaya, 
jumlah dan tahapan penggunaan dana. Rincian 
tersebut baru dibuat pada saat menyusun Rencana 
Kegiatan Anggaran (RKA) setelah dokumen Prioritas 
dan Plafond Anggaran disepakati antara Kepala 
Daerah dan DPRD. Kondisi ini   memengaruhi tingkat 
akurasi angka yang disajikan (khususnya menyangkut 
rencana kegiatan yang sinkron dengan rencana tahap 
pencairan anggaran) mengingat RKA harus dibahas 
pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam 
tenggat waktu yang ketat/pendek. 
Ketiga, rendahnya fungsionalisasi Anggaran Kas 
Pengeluaran/Belanja.  Diindentifikasi bahwa 
penyusunan Anggaran Kas Pengeluaran lebih ditujukan 
untuk sekedar memenuhi kelengkapan formal 
pengelolaan keuangan daerah dan belum sepenuhnya 
ditujukan untuk manajemen kas sesuai asas “anggaran 
mengikuti kegiatan”, yang menyinkronkan antara 
kebutuhan penyediaan anggaran sesuai tahapan 
kegiatan dan kemampuan penyediaan anggaran 
sesuai tahapan rencana penerimaan pendapatan. 
Keempat, jajaran Pemerintah Daerah umumnya 
baru memulai aktivitas anggaran tahun berjalan 
jika Dokumen Pelaksanaan Anggaran sudah terbit 
(sekitar minggu ketiga bulan Pebruari). Kondisi 

ini mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa 
tidak dapat dilakukan lebih awal dan cenderung 
akan direalisasikan pada triwulan III/IV, sedangkan 
porsi anggaran untuk pengadaan barang/jasa relatif 
signifikan jumlahnya.    
Kelima, APBD Perubahan cenderung kehilangan esensi 
dan seolah menjadi “ritual” yang harus dilaksanakan 
setiap tahun. Jika dilakukan analisis lebih kritis, APBD 
Perubahan pada dasarnya menggambarkan tidak 
akuratnya perencanaan penerimaan daerah. Dua 
faktor yang menjadi penyebab adalah kelemahan 
koordinasi perencanaan/penganggaran antara 
Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota  serta 
lemahnya akurasi data/informasi tentang PAD.
 Keenam,  belum terkikisnya praktik – praktik ghost 
expenses pada setiap proses pencairan anggaran. 
Jajaran internal pemerintah daerah dan pihak ketiga  
umumnya lebih senang mencairkan haknya sekaligus 
pada termin terakhir agar ghost expenses yang 
dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dilakukan 
sesuai dengan tahap pembayaran yang ditetapkan 
dalam kontrak. 
SIMPLIFIKASI PROSEDUR
 Aspek pertama dan mendasar yang perlu 
segera dibenahi untuk mengoptimalkan penyerapan 
anggaran belanja APBD adalah melakukan simplifikasi 
prosedur proses perencanaan tahunan. Seperti 
diketahui, Pengelolaan keuangan daerah yang bersifat 
siklis menghendaki pelaksanaan setiap tahapan 
perencanaan, penganggaran, penetapan, dan 
pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD tepat 
waktu sesuai ketentuan. Penyederhanaan prosedur 
ini memberikan manfaat positif bagi perbaikan tata 
kelola penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya 
perencanaan program/kegiatan APBD.
Penyederhanaan prosedur berikutnya adalah 
menyangkut Perubahan APBD. Secara common sense, 
yustifikasi melakukan proses Perubahan APBD adalah 
terjadinya  deviasi yang signifikan/ekstrem atas asumsi 
– asumsi yang digunakan pada saat menyusun APBD 
induk. Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan 
proses Perubahan APBD jika asumsi – asumsi masih 
valid dan/atau terjadi deviasi yang tidak material. ***  
  *) Auditor Muda  pada Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Barat
Tulisan ini pendapat pribadi tidak terkait dengan 
kebijakan instansi tempat kerja  
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Pendahuluan
Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang 
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 
kesepakatan Internasional yaitu,Universal Declaration of Human Right (1948), 
Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium 
Development Goals (MDGS). Bahkan kesepakatan MDGS dunia internasional telah 
mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat 
menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.
Di Indonesia beras merupakan komiditi penting yang harus tercukupi, karena 
sebagian besar masyarakat di Indonesia menjadikan beras sebagai makanan 
pokok sehari-hari, maka pada tahun 1998 diadakannya Operasi Pasar Khusus, 
kemudian menjadi Program Raskin, beras untuk golongan masyarakat miskin. 
Dari awal program sampai sekarang telah terjadi jumlah Rumah Tangga Sasaran 
(RTS), perubahan durasi penyaluran dan perubahan jumlah beras yang diterima 
RTS. Kenaikan harga tebus hanya terjadi sekali, yaitu dari Rp1.000,-/kg menjadi 
Rp1.600,-/kg di titik distribusi.
Selama Program Raskin berjalan, sosialisasi dan pemantauan serta evaluasi lapangan 
terus dilaksanakan untuk mengoptimalkan keberhasilan program. Ketepatan 
sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga dan kesesuaian kualitas adalah faktor 
keberhasilan yang paling sering menjadi bahan evaluasi, maka pada tahun 2007 
dibentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, karena Program Raskin memerlukan upaya 
koordinasi diantara kementerian di pusat dan pemerintah daerah.
Dengan adanya Program Raskin ini pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban 
pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok 
dalam bentuk beras. Sasaran Program Raskin untuk tahun 2013 adalah berkurangnya 
beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras 

RASKIN, Sudah Tepatkah?
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melalui penyalura beras bersubsidi sebanyak 15kg/
RTS/bulan atau setara 180kg/RTS/tahun dengan harga 
tebus Rp1.600/kg netto di titik distribusi.

Pengelolaan dan Pengorganisasian
Dalam rangka pengelolaan program raskin dan 
untuk mengefektifkan pelakasanaan program dan 
pertanggungjawabannya, maka pemerintah telah 
membentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat sampai 
kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/
kelurahan/pemerintahan setingkat.
Untuk Program Raskin Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggungjawab. 
Sedangkan penanggungjawab ditingkat Provinsi 
adalah Gubernur, ditingkat Kabupaten/Kota adalah 
bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan 
di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah. Dalam 
pelaksanaannya maka dibentuklah tim koordinasi 
disetiap tingkat/level pemerintahan seperti berikut ini :
1. Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi pusat dibentuk oleh Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai 
penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin 
Nasional yang memiliki tugas yaitu melakukan 
koordinasi sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian 
dalam perumusan kebijakan perencanaan, 
penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

2. Tim Koordinasi Provinsi
Untuk Tim Koordinasi Provinsi dibentuk 
oleh Gubernur dan bertanggungjawab atas 
pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya. Tim 
Koordinasi Provinsi mempunyai tugas melakukan 
perencanaan, anggaran sosialisasi, pelaksanaan 
distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima 
pengaduan dari masyarakat serta melaporkan 
hasilnya kepada Tim Koordinasi Pusat.

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
Tim Koordiniasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh 
Bupati/Walikota dan bertanggungjawab atas 
pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya. Tim 
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai 
tugas melakukan koordinasi perencanaan, 
anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, 
monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan 
serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi 
Raskin Provinsi.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Kecamatan dibentuk oleh Camat 
dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program 
Raskin di wilayahnya. Tim Koordinasi Raskin 
Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, 

melakasanakan,mengendalikan, sosialisasi, 
monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat 
kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim 
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

5. Pelaksana Penyaluran Raskin di desa/kelurahan
Kepala desa/lurah bertanggungjawab atas 
pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya, 
memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) 
alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :
• Kelompok Kerja (Pokja)
• Warung Desa (Wardes)
• Kelompok Masyarakat (Pokmas)
• Padat Karya Raskin
Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas 
memeriksa, menerima dan menyerahkan 
beras, menerima uang pembayaran HTR serta 
menyelesaikan administrasi.

Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan penganggaran untuk Program 
Raskin 2013 mengacu pada UU APBN Tahun 2013. 
Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan 
dan penganggaranya diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Kementerian Keuangan tentang Tata 
Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan 
Pertanggungawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah. 
Sebagai dasar penetapan RTS-PM maka tim pengelola 
raskin mempunyai kebijakan sebagai berikut :
1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah 

yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk 
Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari 
PPLS 2013 dan dikelola oleh TNP2K.

2. Untuk mengakomodasi adanya perubahan RTS-
PM seteah penetapan Pagu Raskin oleh Tim 
Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati/
Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan 
validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui 
Musdes/Muskel dan/atau Muscam.

Penganggaran Program Raskin bersumber dari APBN, 
maka dari itu pemerintah mengalokasikan Dana 
Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan dan 
telah mengambil kebijakan sebagai berikut :
1. Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam 

DIPA APBN Tahun 2013
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran 

Program Raskin hanya untuk pengadaan dan 
penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran 
dari TD sampai dengan RTS-PM meenjadi 
tanggungjawab Pemerintah Daerah yang 
dibebankan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/
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Kota (seusuai Undang-Undang No.18 tahun 2012 
tentang pangan pasal 18 dan 58).

3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan 
oleh pemerintah Kabupaten/Kota beum tersedia 
atau belum mencukupi, maka diperlukan 
partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga 
Tebus Raskin (HTR) di TD.

Penyaluran
Peneyediaan beras untuk penerima raskin oleh Perum 
BULOG yang berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam 
Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari 
Pengadaan Luar Negeri. Kulitas raskin beras raskin 
sesuai dengan Inpres Kebijakan Pemberasan yang 
berlaku dengan kemasan berlogo Perum BULOG 
dengan kauntum 15kg/karung dan atau 50kg/karung, 
selain itu Perum BULOG juga bertanggungjawab untuk 
penyaluran raskin sampai dengan Titik Distribusi.
Dalam pelaksanaan panyaluran dan untuk menjamin 
kelancaran penyaluran maka Perum BULOG dan 
Tim Koordinasi Raskin menyusun rencna penyaluran 
bulana yang dituangkan dalam SPA. Sebelum Raskin 
disalurkan ke Titik Distribusi Perum BULOG wajib 
memeriksa kualitas beras terlebih dahulu karena 
penyaluran sampai dengan Titik Distribusi merupakan 
tanggungjawab BULOG.
Setelah beras berada di Titidk Distribusi maka biasa 
Ketua RT atau Kepala Desa mengambil beras ke Titik 
Distribusi sesuai kuota masing2 di Titik Bagi. Dari 
semua proses mulai perencanaan hingga penyaluran 
di Titik Distribusi tidak terdapat kendala yang 
berarti, tetapi ketika sudah di Titik Bagi terdapat 
permasalahan-permasalhan yang muncul yaitu :
1. Terdapat warga miskin yang tidak mendapat jatah 

raskin, atau warga yang tahun lalu mendapat jatah 
raskin tetapi tahun ini tidak, warga dengan kondisi 
mampu tetapi mendapat jatah raskin.

2. Harga Tebus Raskin di Titik Bagi tidak sebesar 
Rp1.600/kg

Permasalahan tersebut muncul karena adanya 
pegurangan alokasi jatah raskin, sehingga tidak 
semua yang tahun lalu mendapat raskin tahun ini 
mendapatkan raskin juga, selain itu ketidakvalidan 
data juga menjadi penyebab beberapa penerima raskin 
salah sasaran warga yang mampu, PNS,Guru masih 
mendapat raskin, untuk menghindari gejolak warga 
maka Kepala Desa/Ketua RT mengambil kebijakan 
bahwa raskin di bagi rata keseluruh warga (yang tahun 
lalu dapat raskin) walaupun akibat dari kebijakan 
tersebut tiap warga tidak mendapat jatah 15kg/
bulan dan apabila alokasi beras dibagi rata dengan 

jumlah warganya yang banyak maka warga pun 
menerima raskin tidak setiap bulan karena ketersedia 
alokasi dengan jumlah warga yang mendapat beras 
dari hasil bagi rata sangat tidak seimbang, karena 
kondisi tersebutlah kepala desa berdasarkan hasil 
kesepakatan dengan warga maka setiap datang raskin 
akan digilir pembagiannya sehingga penyaluran raskin 
di Titik Bagi tidak sesuai dengan DPM-1.
Tidak cuma permasalahan alokasi saja yang terjadi 
dilapangan tetapi harga tebus raskin juga tidak 
mengacu pada harga yang ditetapkan, kondisi 
dlapangan harga tebus raskin antara Rp2000 hingga 
sekitar Rp3000, harga tersebut terjadi atas kesepakatan 
warga sebagai ongkos angkut raskin dari titik distribusi 
ke titikbagi, ketidak sesuain harga tebus tersebut 
dikarenakan tidak adanya partisipasi dari dana APBD 
sehingga warga penerima raskin harus menanggung 
biaya angkut. Sudah sepantasnya Pemerintah Daerah 
tidak menutup mata atas kondisi tersebut dan 
memang sudah seharusnya ada sinkronisasi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 
pelaksanan program seperti raskin. Selain masalah 
dukungan Pemda atas tidak adanya anggaran yang 
mendukung program tersebut agar harga raskin yang 
di tebus masyarakat tepat harga sesuai dengan harga 
yang ditetapkan masalah ketidakvalidtan data juga 
harus segera dibenahi agar tidak terajdi salah sasaran 
untuk penerima manfaat raskin.
Secara keseluruhan pelaksanaan program raskin sudah 
berjalan dengan baik, dan semoga permasalahan-
permasalahan mengenai ketepatan sasaran dan 
ketepatan harga bisa diperbaiki dipelaksanaan 
penyaluran berikutnya sehingga pelaksanaan raskin 
bisa tepat dan berpihak kepada masyarakat miskin 
sehingga dapat megurangi beban untuk kebutuhan 
pangan dalam hal pembelian beras sebagai bahan 
pokok utama untuk konsumsi. 
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Pertanyaan:
Saya Si-A lulusan STAN tahun 2013, Pangkat Pengatur Tk. I  Golongan II.d per 1 April 2012 Jabatan Auditor 
Pelaksana per 1 Desember 2009, angka kredit saya sekarang setelah alih jabatan adalah 121  dan sertifikat lulus 
auditor pertama sudah ada, apakah saya bisa naik pangkat per 1 April 2014.

Jawaban:
Sesuai dengan PER-709/K/JF/2009 tanggal  tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan,/Pangkat, 
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional 
Auditor, pasal 22 bahwa kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi 
syarat :
1. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) seub 
unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya, sebagaimana 
Lampiran III Peraturan ini;

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik 
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

4. Kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan

5. Telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor untuk jenjang jabatan yang akan didudukinya. 

Dan sesuai surat Kepala Biro Nomor S-2113/SU02/2/2010 tanggal 6 Mei 2010 Hal Beberapa penerapan 
peraturan Jabatan Fungsional Auditor, poin 2 Komposisi dan Prosentase Jumlah Angka Kredit Kumulatif 
Minimal Untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat, sub poin 3) dicontohkan seorang auditor pertama, pendidikan S1, 
dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk. I/ III.b tidak dapat dinaikkan pangkat ke III.c karena perolehan 
jumlah angka kredit Unsur Diklat + Unsur Pengawasan kuran dari 74, meskipun jumlah Angka Kredit 
Pengembangan Profesi lebih dari 6, angka kredit unsure utama lebih dari 80%, unsur penjenjangan lebih dari 
100 dan angka kredit kumulatif lebih dari 200.

Berdasarkan peraturan Nomor 709 dan surat kepala Biro tersebut, maka Si-A tidak dapat diusulkan kenaikan 
pangkat per 1 April 2014 ke III.a  karena angka kredit unsur Diklat dan Pengawasan baru 17 masih dibawah 32, 
meskipun angka kredit pengembangan profesi 5,8, dan angka kredit kumulatif sebesar 121,7

KONSULTASI JFA

Pembaca yang budiman, rubrik ini kami sediakan khusus bagi pembaca  yang memiliki pertanyaan seputar 
Jabatan Fungsional Auditor. Bagi pembaca yang ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan  Saudara 
ke majalahsentarum@gamail.com atau redaksi Majalah Sentarum
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Pengasuh: Bang Siswo Raharjo
                             Kasubbag Kepegawaian BPKP Kalbar
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Sabtu merupakan harinya 
olahraga bagi pegawai 
BPKP Kalimantan Barat. 

Tenis, sepeda, badminton, futsal 
biasanya menjadi pilihan sebagai 
aktivitas penyegar di akhir pekan. 
Namun ada yang berbeda dengan 
sabtu pertengahan Desember 
2013. Tepatnya pada 14 Desember 
2013 berbagai aktivitas olahraga 
dilakukan di Kantor Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Barat. 
Ya, BPKP Kalbar mendapat 
kesempatan sebagai tuan rumah 
dalam acara Forum Keuangan 
se-Kalimantan Barat. Acara 
Forum Komunikasi keuangan 
dilaksanakan setiap bulan dengan 
acara dan setting yang berbeda-
beda setiap bulannya. 
Acara ini dihadiri oleh anggota 
dari forum keuangan kalbar, 
yaitu pejabat dan staf dari 

kementerian keuangan yaitu 
Kakanwil DJP Kalbar, Kakanwil 
DJBC Kalbar, Kakanwil XVI Ditjen 
Perbendaharaan Pontianak, 
Kakanwil DJKN Kalbar, Kepala 
KPP Pratama Pontianak, Kepala 
KPP Pratama Mempawah, 
Kepala KPPBC Tipe Madya 
Pabean Pontianak, Kepala 
KPPN Pontianak, Kepala KPKNL 
Pontianak, Kepala Balai DIklat 
Keuangan Pontianak, sejumlah 
bank, asuransi, dan badan usaha. 
Biasanya acara forum keuangan 
dilaksanakan di hotel atau dalam 
ruangan di salah satu kantor yang 
mendapat giliran sebagai tuan 
rumah. Namun di penghujung 
tahun 2013 dimana BPKP Kalbar 
sebagai tuan rumah, dibuatlah 
kegiatan tersebut berbeda tak 
seperti biasanya. Acara dikemas 
dengan setting outdoor, dan tentu 

banyak aktivitas-aktivitas outdoor 
yang bisa dilakukan. Selain itu 
peserta yang hadir juga lebih 
banyak dari biasanya.
Acara tersebut dimulai pada pukul 
06.30 dengan berdo’a bersama 
diiringi sambutan singkat dari 
Kaper BPKP Kalbar, Panijo, Ketua 
Paguyuban Keuangan Se- Kalbar 
dan dilanjutkan dengan senam pagi 
bersama. Semua peserta antusias 
mengikuti senam, disamping 
gerakannya yang ringan tetapi 
energik, instruktur yang muda 
dan cantik juga menjadi perhatian 
sendiri bagi peserta.  Selama tiga 
puluh menit senam kemudian 
dilanjutkan  dengan menikmati 
sarapan pagi yang telah disediakan 
oleh Darma Wanita BPKP Kalbar. 
Menu-menu  yang disajikan 
bervariasi, mulai dari snack ringan, 
jajanan pasar, bakso, lengkap 

Forum Komunikasi Keuangan, 
Wujud Solidaritas dan Soliditas 
Paguyuban Keuangan se-Kalimantan Barat

SEPUTAR KITA
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dengan es dawet dan minuman 
buah. 
Setelah selesai menyantap 
sarapan, acara dilanjutkan dengan 
pertandingan eksibisi volley antar 
pejabat dan pimpinan instansi atau 
lembaga. Selain volley, dilakukan 
juga pertandingan tenis lapangan 
dan tiga set  tenis meja. Ada juga 
yang menyalurkan hobi menyanyi 
dengan diiringi organ tunggal yang 
sudah disiapkan panitia.
Semua peserta berbaur dan hanyut 
dalam suasana kekeluargaan dan 
keakraban. Tanpa terasa olahraga 
membuat waktu berjalan terasa 
cepat. Ketika waktu menunjukkan 
pukul 10.30 WIB peserta Forum 
Keuangan bersiap mengikuti 
Capacity Building dengan pemateri 
dr. Arief Alamsyah Nasution, MFRS. 
Dosen di Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya tersebut 

menyampaikan bagaimana 
caranya bahagia dalam bekerja. 
Dokter, dosen, sekaligus motivator 
asal Kota Malang tersebut 
menggugah hati dan pikiran 
peserta untuk memaknai bekerja 
dengan semangat kebahagian 
sehingga dalam bekerja dapat 
selalu memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada seluruh 
pengguna kita, baik atasan maupun 
masyarakat secara luas. Dengan 
bahasa yang ringan, banyak guyon, 
mudah dipahami,  Bapak Dr. Arief 
Alamsyah Nasution memberikan 
logika berpikir tentang arti penting 
fokus, integritas, responsif, team 
work, serta selalu bekerja sesuai 
koridur hokum dan yang tidak 
kalah penting yaitu bekerja ikhlas 
sepenuh hati dan bekerja tuntas 
meraih kesempurnaan.
Secara sederhana sang dokter 

memberikan resep bahagia dalam 
bekerja dengan meringkasnya 
menjadi lima poin yaitu Meaning 
(makna, paham makna, sense 
of purpose, “buat apa sih kita 
bekerja?”), Pleasure (senang, 
mental bagus), Strength (kekuatan, 
kapabilitas), Manfaatkan 
momentum, dan jangan lupa 
untuk gali networking. Semua 
peserta sepakat mulai saat itu 
untuk bekerja dengan bahagia, dan 
bahagia dalam bekerja!
(Ahmas Fais)

Forum Komunikasi Keuangan, 
Wujud Solidaritas dan Soliditas 
Paguyuban Keuangan se-Kalimantan Barat

SEPUTAR KITA
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“Ya’qub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah 
aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku 

mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. 
Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus 
asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 
rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”  (Al Qur’an, Surat 

Yusuf: 87).

MASALAH 
adalah sebuah

KENISCAYAAN

Ayat tersebut merupakan bagian dari rangkaian sebuah 
kisah besar tentang Nabi Yusuf a.s. Tatkala Ya’qub 
telah lama ditinggal oleh puteranya yang bernama 

Yusuf karena kedzoliman anak-anaknya yang lain, ia sangat 
sedih. Karena rasa rindu terhadap Yusuf, ia pun menderita 
sakit yang berat. Namun, betapapun besarnya kesedihan 
Ya’qub, ia tetap mengembalikan permasalahan itu kepada 
Allah.
Karena itu, Ya’qub memerintahkan putera-puteranya untuk 
mencari keberadaan Yusuf a.s. Ia pun mewasiatkan agar 
mereka tak berputus asa dari rahmat Allah, karena yang 
berputus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Singkat 
cerita, atas pertolongan Allah pula, akhirnya Ya’qub diberikan 
kesembuhan oleh Allah dan dapat berjumpa kembali dengan 
Yusuf dan saudaranya.
Dari penggalan kisah Nabi Ya’qub dan Yusuf di atas, sangat 
besar ibrah yang bisa diambil. Di antaranya adalah bahwa 
hidup pasti menghadapi masalah, karena itu realita hidup. 
Jangankan manusia biasa, Nabi pilihan Allah pun, tak urung 
dari masalah. Dengan demikian, masalah adalah sebuah 
keniscayaan. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, 
masalah hadir dalam kehidupan. Bahkan, ketika tidur, 
masalah itu kadang-kadang sering terbawa dalam mimpi. 
Tak seorang pun yang hidup di atas bumi ini yang tidak 
menghadapi masalah. Adalah sebuah keanehan, jika hidup ini 
tanpa masalah.
Dilihat dari timbangannya, masalah ada yang berat, sedang, 
ringan atau biasa-biasa saja. Yang menjadi masalah adalah 
sikap manusia dalam menghadapi masalah itu. Ada berbagai 
model manusia dalam menyikapinya. Ada manusia yang 
putus asa, ada yang masa bodoh, dan ada pula yang tegar 
meskipun masalah itu terasa berat olehnya. Model-model 
manusia dalam menghadapi masalah itu sangat dipengaruhi 
oleh kesiapan jiwa dan berat atau ringannya sebuah 
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permasalahan. Ada yang menjadi stress berat hanya 
dengan masalah yang ringan. Ada yang tegar ketika 
masalah yang dihadapi itu kecil, tetapi menjadi stress 
ketika masalah itu berat dan bertambah berat. Ada 
pula orang yang tegar, meskipun masalah itu sangat 
berat. Jiwa yang lemah tidak akan tegar menghadapi 
masalah, tetapi jiwa yang tegar akan kuat menghadapi 
masalah, seberapapun berat masalah itu.
Bahagia dan sengsara, kaya dan miskin, sibuk dan 
santai adalah realita hidup yang pasti terjadi. Namun, 
atas realita hidup itu, pada hakekatnya Allah hendak 
menguji kita tentang amal yang kita lakukan. “Yang 
menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan 
Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Al Qur’an, 
Surat Al Mulk: 2). Namun, ujian itu tak menyurutkan 
orang-orang yang tegar dalam menghadapi realita 
hidup untuk tetap konsisten pada kebaikan amal. 
Hanya jiwa-jiwa yang tegar dan kuat yang mampu 
menghadapi dan menyelesaikan masalah, bahkan 
masalah itu menjadi positif baginya. Semangat hidup 
menjadi hidup ketika masalah itu mampu ia kelola 
sehingga terjadi sebuah perubahan besar. Hari-demi 
hari, waktu-demi waktu, masalah itu mendewasakan 
dirinya dan perlahan-lahan masalah itu berubah 
menjadi sebuah kebaikan amal.
Dilihat dari sudut pandang persepsi, ada dua persepsi 
manusia tentang masalah yaitu persepsi positif dan 
negatif. Persepsi positif terjadi pada orang yang 
senantiasa optimis dalam hidupnya. Jika masalah 
itu dikelola dengan baik, maka masalah itu menjadi 
kekuatan besar bagi hidupnya. Baginya, masalah 
itu akan mendatangkan kekuatan luar biasa yang 
menempa dirinya menuju kedewasaan dalam 
berpikir, bersikap dan bertindak dalam mengatasi 
masalah. Oleh karena itu, umur yang semakin tua 
seharusnya menjadikan seseorang semakin bijak 
dalam menghadapi masalah karena pengalaman 
hidup adalah tarbiyah Allah yang luar biasa.
Tetapi, lain halnya bagi orang yang selalu memiliki 
persepsi negatif terhadap masalah. Ia menjadi orang 
yang pesimis. Masalah itu tidak memiliki arti apapun, 
hanya seperti angin lalu tanpa makna. Bahkan, 
masalah itu menjadi rintangan hidupnya. Yang paling 
tragis adalah ketika mereka menjadi orang yang putus 
asa.
Kata kunci dari persepsi itu adalah prasangka manusia 
terhadap Allah serta manusia lainnya sebagaimana 
firman Allah:
“dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-
laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka 
buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran 
(kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai 
dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi 
mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) 
itulah sejahat-jahat tempat kembali (Al Qur’an, Surat 
Al Fath: 6).
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari 
purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari 
keburukan orang dan janganlah menggunjingkan 
satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? 
Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Al Qur’an, 
Surat Al Hujurat:12).
Sementara itu, putus asa adalah memutus dan 
menghapus amal. Masalah itu bisa menjadikan 
seseorang menumpahkan rasa marah, dengki, 
sombong, masa bodoh, dan putus asa. Orang 
yang berputus asa adalah orang yang tidak siap 
menghadapi masalah. Ia ingin melepaskannya 
dengan cara melarikan diri dari masalah dan tidak 
sanggup untuk bertanggung jawab terhadap masalah 
yang dihadapinya. Selain ayat sebagaimana yang 
diungkapkan pada awal tulisan ini, Allah juga telah 
mengungkapkan secara gamblang di dalam ayat-ayat 
yang lainnya.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. 
Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap 
negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang 
telah berada dalam kubur berputus asa.” (Al Qur’an, 
Surat Al Mumtahanah: 13).
“Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat 
Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa 
dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang 
pedih”. (Al Qur’an, Surat Al ‘Ankabut: 23).
Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
(Al Qur’an, Surat Az Zumar: 53).
Karena itu, berlindunglah kepada Allah dari berputus 
asa. Optimisme dalam hidup ini tumbuh dari harapan 
dan prasangka baik kepada Allah dan kepada manusia. 
Wallahu a’lam bishawab. Hasbunallaahu wani’mal 
wakiil, ni’mal maula wani’mannashiir.
(Suratman)

LENTERA HATI
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Bulan Desember diadakan forum keuangan dimana 
BPKP Kalbar bertindak sebagai tuan rumah. Acara ini 
dihadiri oleh pejabat kanwil ditjen dari kementerian 
keuangan, bank, dan asuransi. Acara ini termasuk 
spesial karena mengusung tema olahraga.

Menutup acara forum keuangan diadakan capacity 
building dengan motivator dr Arief Alamsyah. Beliau 
mengambil tema makna dari kebahagian sebagai 
hal yang perlu untuk direnungkan kepada seluruh 
peserta.

Halaman belakang kantor perwakilan BPKP terdapat 
kolam yang dibudidayakan ikan lele. Setiap 3 bulan 
sekali lele tersebut dipanen dan dihidangkan untuk 
makan bersama seluruh pegawai.

Pengecekan penyimpanan soal ujian CPNS 
dilaksanakan langsung oleh kepala perwakilan. 
Langkah ini diambil untuk meminimalisir fraud 
yang mungkin terjadi terhadap kondisi dan 
penyalahgunaan soal ujian.
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Bidang APD mengalami pergantian pimpian pada 
bulan oktober kemarin. Bapak Agus Saragih yang 
sebelumnya merupakan dalnis di Kantor pusat 
ditunjuk untuk menggantikan posisi Bapak Arif 
Ardiyanto yang  hijrah ke Bidang APD Perwakilan 
Sumatera Selatan . Acara pelantikan ini dipimpin 
langsung oleh Kepala Perwakilan Bapak Panijo.

GALERI FOTO

Sosialisasi program anti korupsi tahun ini salah 
satunya dilaksanakan Politeknik Negeri Pontianak. 
Peserta sospak ini adalah mahasiswa baru yang 
notabene nya adalah penerus bangsa yang harus 
mempunyai edukasi tinggi terhadap cita-cita negeri 
untuk memberantas korupsi.

Serah terima soal ujian untuk dibagikan kepada 
peserta ujian secara simbolis.

Tanggal 10 november 2013 bpkp kalbar memperingati 
hari pahlawan  berbentuk salah satunya dengan 
upacara bendara. Upacara ini dipimpin langsung oleh 
kepala perwakilan. walau panas dan terik, namun 
hal tersebut tidak menyurutkan semangat peserta 
upacara untuk mengikuti jalannya upacara secara 
tertib dan khidmad.
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SINGKAWANG KOTA SERIBU 
KELENTENG

WARNA WARNI

Kota Singkawang terletak 130 kilometer  dari 
kota Pontianak atau kurang lebih tiga jam 
perjalanan darat dari 
Pontianak. Singkawang identik dengan etnis 
Tionghoa dan perayaan Cap Go Meh. Kota 
yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng
karena vihara atau kelenteng ada 
disetiap sudut kotanya ini memang tumbuh 
dari etnis Tionghoa. Tahun 1800 an saat 
Belanda menjajah Indonesia, Singkawang 
menjadi tempat transit para penambang 
emas dan dan pedagang dari Cina.
Pencampuran etnis Tionghoa, Dayak, 
Melayu dan Jawa menghasilkan budaya 
yang khas. Salah satunya perayaan Cap Go 
Meh yaitu puncak perayaan Imlek (Tahun 
Baru Cina) di hari ke 15 pada 
bulan Januari-Februari. Namun sejak 
Imlek dimulai, Singkawang sudah bermandi 
kemeriahan. Suasana kota juga makin me-
riah dengan lampion yang dipasang berjejer 
disepanjang jalan.  
Pada hari masyarakat Tionghoa ini dimeri-
ahkan dengan pawai naga lampion, ratu-
san kendaran yang dihiasi lampion. Jalanan 
utama Singkawang akan dipadati parade 

barisan kelompok 
genderang dengan pakaian khas aneka war-
na lengkap dengan aksi magis tatung. Atraksi 
tatung 
adalah penampilan para pria yang menusuk 
pipinya dengan sejumlah kawat dan po-
tongan besi serta duduk di kursi beralaskan 
pisau. Selain itu ada barongsai dan parade 
budaya yang 
menampilkan aneka tarian masyarakat se-
tempat lengkap dengan pakaian tradisional-
nya.
 Setiap tahun diselenggaran “Singkawang 
Festival” antara lain Gawai Dayak Naik 
Dango yaitu upacara syukuran panen padi 
masyarakat Dayak. Syukuran panen padi ini 
biasanya 
berlangsung 3-4 hari, mulai 29 Mei hingga 
puncak acara pada 1 Juni. Dalam acara ini 
ditampilkan pertunjukan menombak ikan di 
kolam, tari-tarian, kerajinan anyaman dan 
sebagainya. 
Wisata alam Singkawang sangat beragam. 
Kota ini dikelilingi beberapa gunung atau 
bukit, yaitu gunung Poteng dan Gunung 
Raya yang menjadi jalur trekking wisatawan 

dan tempat tumbuhnya bungan Raflesia 
Arnoldi dan anggrek Singkawang. Di lereng 
Gunung Poteng ini terdapat Batu 
Belimbing, yaitu sebuah batu besar berleku-
lekuk menyerupai buah belimbing. Batu Be-
limbing ini berjarak sekitar 8 kilometer sebe-
lah Timur pusat kota Singkawang.
Obyek wisata lain adalah pantai Pasir Pan-
jang, pantai berpasir putih berombak tenang 
ini menghadap ke laut Natuna serta beber-
apa pulau kecil. Sekitar pantai tedapat hotel 
dan cottage. 
Kawasan pusat kota dihiasi bangunan-ban-
gunan tua bertingkat dua khas Tionghoa ini 
berubah saat malam hari. Selepas magrib ja-
lan Setiabudi dan sekitarnya menjadi kawas-
an kuliner yang disebut Pasar Hong Kong. 
Kuliner khas lainnya adalah Bubur Kelenteng 
disebut demikian karena letak warungnya 
persis di depan Vihara Tri Dharma, ada juga 
“bubur pedas” yang tidak pedas melainkan 
sangat sehat karena campuran berbagai say-
ur kangkung, tauge, wortel, kacang tanah, 
ikan teri, irisan daging sapi dengan kuah dari 
kaldu daging sapi.
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BISA/ Kejujuran


