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WAWANCARA

35	tahun	yang	lalu,	tepatnya	di	tanggal	30	Mei	1983,	Presiden	menerbitkan	Keputusan	Nomor	31	
tahun	1983	terkait	pembentukan	Lembaga	Pemerintah	Non	Departemen	(LPND)	yang	berada	di	
bawah	dan	bertanggung	jawab	langsung	kepada	presiden.	Lembaga	yang	dimaksud	adalah	Badan	
Pengawasan	Keuangan	dan	Pembangunan	(BPKP).	Tugas	BPKP	adalah	melakukan	pengawasan	
dalam	 rangka	 meningkatkan	 penerimaan	 negara/daerah	 serta	 efisiensi	 dan	 efektivitas	
anggaran	pengeluaran	negara/daerah.	Melalui	 Instruksi	 Presiden	Nomor	9	 tahun	2014,	BPKP	
ditugaskan untuk mengawal peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan 
penyelenggaraan	 fungsi	 pengawasan	 intern	 dalam	 rangka	mewujudkan	 kesejahteraan	 rakyat.
BPKP	 Kaltim	 memiliki	 tugas	 sebagai	 pengawas	 untuk	 penyelenggaraan	 pemerintahan	
di	 Provinsi	 Kaltim.	 Melalui	 edisi	 ini,	 redaksi	 menampilkan	 kiprah	 maupun	 tugas	
yang	 telah	 dilakukan	 BPKP	 Kaltim	 dalam	 porsi	 sebagai	 pembina	 kapabilitas	 APIP.	
Harapan	 kami	 melalui	 edisi	 ini	 adalah	 memberikan	 pemahaman	 dan	 pengetahuan	
terkait	 terkait	 instansi	 ini.	 35	 tahun	 berkarya,	 35	 tahun	 jaya,	 saat	 ini	 dan	 seterusnya.

SALAM REDAKSI

BPKP 
HADIR

MEMBANGUN 
KALTIM

Adil Hamonangan Pangihutan

Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Timur
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WAWANCARA

BPKP 
HADIR

MEMBANGUN 
KALTIM

Adil Hamonangan Pangihutan

Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan	Pemerintah	Nomor	60	Tahun	2008	tentang	Sistem	Pengendalian	Intern	Pemerintah	
(SPIP)	merupakan	upaya	pemerintah	memenuhi	pasal	58	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	
2004	tentang	Perbendaharaan	Negara	yaitu	menyelenggarakan	sistem	pengendalian	intern	
di	lingkungan	pemerintah	secara	menyeluruh.	Untuk	mengukur	keberhasilan	SPIP	melalui	
penilaian yang disebut penilaian maturitas. Penilaian maturitas SPIP erat kaitannya dalam 

pencapaian peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
dan	kegiatan/program	di	lingkungan	pemerintah	dalam	penyelenggaraan	pemerintah	yang	
baik (good governance).	Aparat	Pengawasan	Intern	Pemerintah	(APIP)	sebagai	pelaksana	
fungsi	quality assurance dan consultancy	harus	selalu	berupaya	meningkatkan	kualitas	

penyelenggaraan SPIP.
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BPKP sebagai instansi pembina SPIP dan Kapabilitas APIP 
terus berupaya untuk mendorong kementerian/lembaga dan 
pemerintah	daerah	di	seluruh	Indonesia	untuk	meningkatkan	
maturitas	SPIP	dan	kapabilitas	APIP	sebagai	tindak	lanjut	atas	

mandat	yang	diberikan	oleh	Presiden	Joko	WIdodo.	Peningkatan	
SPIP	dan	APIP	menjadi	tujuan	utama	BPKP	hingga	dituangkan	
dalam	misi	BPKP	dan	renstra	2015-2019	sesuai	dengan	amanah	

RPJMN	2015-2019.	

Perwakilan	BPKP	Provinsi	kalimantan	Timur	mengemban	
misi untuk meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP 

terutama	di	pemerintahan	daerah	se-Provinsi	Kalimantan	Timur.	
Misi	tersebut	dituangkan	dalam	Perjanjian	Kinerja	Tahun	2018	
Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kaltim.		Sebanyak	7	dari	11	pemda	
di	Provinsi	Kaltim	ditargetkan	maturitas	SPIP-nya	level	3	dan		8	
pemda	kapabilitas	APIP-nya	juga	pada	level	3	pada	akhir	tahun	

2018	ini.

Beragam	persoalan	yang	dihadapi	oleh	kantor	perwakilan	untuk	
mencapai	tujuan	tersebut	menjadi	tanggung	jawab	Drs.	Adil	

Hamonangan	Pangihutan,	MM.,	yang	sejak	Agustus	2017	telah	
menjabat	sebagai	Kepala	Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kaltim.	

Dengan	penuh	semangat,	beragam	pernyataan	terlontar	dalam	
menyambut	perbincangan	dengan	tim	majalah	buletin	Etam	di	

ruang kerjanya.

Bagaimana	menurut	bapak	kondisi	SPIP	di	wilayah	Pemerintah	
Daerah	Kalimantan	Timur?

Hingga	saat	ini	2	pemda,	Kota	Balikpapan	dan	Kota	Bontang,	
telah	mencapai	maturitas	SPIP	level	3.	Lima	pemda	lain:	Kota	

Samarinda, Kab. Berau, Kab.Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. 
Kutai	Barat,	kami	dorong	tahun	ini	untuk	mencapai	maturitas	

SPIP	level	3.	Namun	demikian	pemda	yang	lain	tetap	kami	pantau	
perkembangan	maturitas	SPIP-nya.
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Apa	tantangan	terbesar	dalam	meningkatkan	Maturitas	SPIP	di	wilayah	Pemerintah	
Daerah	Kalimantan	Timur?

Menurut saya tantangan terbesar untuk peningkatan maturitas SPIP terletak 
pada	sumber	daya	manusia,	baik	di	dalam	tubuh	pemda	maupun	di	BPKP	ini	

sendiri.	Jumlah	SDM	dapat	dikatakan	belum	memadai,	kualitasnya	pun	masih	perlu	
ditingkatkan	lagi.	Selain	kendala	pada	jumlah	dan	kualitas,	komitmen	pimpinan	juga	
masih	harus	terus	didorong	karena	pengaruhnya	sangat	besar	untuk	seluruh	instansi.	
Dengan	komitmen	yang	baik,	pimpinan	dapat	membuat	kebijakan	dan	peraturan	yang	
memotivasi	penyelenggaraan	tata	kelola	pemerintahan	yang	baik.	Peraturan	yang	

disusun	harus	dapat	dijadikan	dasar	pelaksanaan	misalnya	Renja/RKT,	selain	itu	dapat	
juga berupa pemberian reward dan punishment	dan	anggaran	yang	dapat	memotivasi	

SDM	untuk	terus	meningkatkan	kinerjanya.	
BPKP	sendiri	harus	terus	meningkatkan	kompetensi	SDMnya,	harus	terus	

meng-ugrade	ilmunya,	juga	harus	rajin	mendorong	dan	menghimbau	pemda	dan	
bekerjasama	untuk	membangun	infrastruktur	pemenuhan	maturitas	SPIP	maupun	
kapabilitas	APIP	karena	disinilah	peran	BPKP	sebagai	instansi	pembina,	BPKP	hadir	

untuk	membangun	kaltim.

Adakah	peran	APIP	didalamnya?
APIP	khususnya	APIP	pemda	sangat	berperan	dalam	peningkatan	maturitas	SPIP	

karena selain APIP merupakan bagian dari 5 lines of defense, APIP juga bertugas untuk 
mengukur	maturitas	SPIP,	melakukan	pengawasan		dan	penguatan	efektifitas	SPIP,	
pemantauan	berkelanjutan	dan	evaluasi	terpisah.	Peran	APIP	sangat	besar	sehingga	
APIP	juga	harus	meningkatkan	kapabilitasnya	sehingga	APIP	dapat	menjalankan	

tugasnya sebagai early warning system di lingkungan pemda. 
Saat	ini	tiga	APIP:	Inspektorat	Provinsi	Kaltim,	Inspektorat	Kota	Samarinda	dan	

Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara  
kapabilitasnya	baru	dalam	level	3	Dengan	Catatan.	Oleh	karena	itu,	kami	akan	

meningkatkan kualitas pembinaan dan melakukan pemantauan secara berkelanjutan 
agar	kapabilitas	APIP		di	wilayah	Provinsi	Kalimantan	Timur	dapat	mencapai	level	3	

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Apakah	strategi	Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kaltim	sebagai	Instansi	Pembina	SPIP	dan	
Kapabilitas APIP?

Peningkatan	maturitas	SPIP	dan	kapabilitas	APIP	K/L/Pemda	se-Indonesia	ke	level	
3	merupakan	bagian	dari	sasaran	kinerja	utama	BPKP	sehingga	kegiatan	pengawasan	
yang	BPKP	lakukan	banyak	berkutat	di	SPIP	dan	APIP.	Perwakilan	BPKP	Kaltim	selama	
ini	telah	banyak	bekerjasama	dengan	pemda	menyelenggarakan	kegiatan	bimtek,	

sosialisasi, workshop dan sejenisnya. Termasuk kegiatan Workshop SPIP yang diadakan 
bekerjasama	dengan	Inspektorat	Provinsi	Kaltim	yang	menghadirkan	para	pimpinan	
daerah,	sekda	dan	inspektur.	Kemudian	untuk	kapabilitas	APIP	juga	kita	mengadakan	
Diklat	Pembentukan	JFA	dan	kegiatan	tersebut	diharapkan	dapat	menguatkan	SDM	

APIP	di	pemda	masing-masing.
Hubungan	yang	baik	antara	pemda	dan	BPKP	juga	harus	terus	dijaga,	pada	setiap	

kesempatan	saya	terus	mensosialisasikan	PP	60	Tahun	2008	kepada	para	pimpinan	
daerah	agar	mereka	memberikan	perhatian	kepada	SPIP	dan	APIP	di	wilayahnya.	(Hani)

WAWANCARA
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Selama	dua	periode	kepemimpinan	saya	sejak	tahun	2009	sampai	dengan	2018,	dengan	dua	
rencana	pembangunan	jangka	menengah	2009-2013	dan	2013-2018,	syukur	alhamdulillah	
kerja	sama	Pemprov	Kaltim		dengan	BPKP	sangat	baik	sekali.	Bahkan	BPKP	kami	anggap	sebagai	
mitra	pemerintah	daerah	terutama	dalam	akuntabilitas	pengelolaan	keuangan	negara.		BPKP	
mendukung	dengan	memberikan	bantuan	tenaga	SDM	BPKP	pada	jabatan-jabatan	strategis	di	
lingkungan	pemerintah	provinsi	selain	juga	memberikan	pembinaan	pada	aparatur	pengawasan	
intern	pemerintah	yang	semuanya	menjadi	tanggung	jawab	gubernur.
Saya	berharap	APIP	betul-betul	dapat	berfungsi	dengan	baik	sebagai	pembantu	Kepala	Daerah.	
Tidak	hanya	gubernur	tetapi	juga	para	bupati	dan	para	walikota	se-Kalimantan	Timur,	terutama	
dalam	hal	akuntabilitas	pengelolaan	keuangan	negara.	Syukur	alhamdulillah	kerjasama	selama	
ini	sangat	bagus	baik	berupa	program-program	untuk	memfungsikan	peran	APIP	maupun	
praktik-praktik	dalam	pencegahan	korupsi	dan	juga	menciptakan	pemerintahan	yang	baik,	
bersih	dan	berwibawa.
Tiga	tahun	berturut-turut	Laporan	Keuangan	Provinsi	Kalimantan	Timur	mendapat	opini	Wajar	
Tanpa	Pengecualian	(WTP)	dari	BPK	RI	dan	itu	berkat	kerja	keras	dari	semua	pimpinan	daerah	
dan	semua	teman-teman	APIP	yang	mendampingi	didalamnya.	Harapan	saya	kedepan,	pada	
periode	mendatang	pengganti	saya	dapat		melanjutkan	kerjasama	yang	baik	dengan	BPKP	ini.
Di	akhir	masa	jabatan	saya	ini,	saya	berharap	kepada,	tidak	hanya	Organisasi	Perangkat	Daerah	
(OPD)	di	lingkungan	provinsi	tapi	juga	di	semua	kota/kabupaten	(10	kota/kabupaten).	Masih	
ada	tiga	kabupaten	yang	laporan	keuangannya	belum	ber-WTP.	Semuanya	harus	bisa	ber-WTP.	
Itu	yang	pertama.	Yang	kedua,	komitmen	untuk	memfungsikan	APIP.	Itu	penting.	Karena	tidak	
bisa	kita	mewujudkan	pemerintahan	yang	bersih	dan	berwibawa	tanpa	peran	APIP	yang	aktif	di	
semua	lini.	Jadi	saya	minta	dengan	hormat	kepada	BPKP	untuk	terus	membina	APIP	di	semua	
kota/kabupaten	di	wilayah	Kalimantan	Timur.
Selamat	Ulang	Tahun	ke-35	BPKP,
Mudah-mudahan	BPKP	menjadi	salah	satu	lembaga	kebanggaan	bangsa.	Saya	tahu	persis	
riwayat	berdirinya	BPKP.	BPKP	adalah	mitra	saya	pada	saat	saya	menjadi	Ketua	Komisi	II	DPR	RI.	
Jadi	dari	awal	saya	tahu	mengapa	ada	BPKP	selain	ada	BPK	RI.

BPKP SALAH SATU
LEMBAGA 
KEBANGGAAN BANGSA
Dr. H. Awang Faroek Ishak
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 
periode 2013 - 2018
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Kehadiran	dan	peran	Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Kalimantan	Timur	di	dalam	
penyelenggaraan	Pemerintah	Daerah	
telah	menjadi	kebutuhan,	khususnya	di	
lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Melalui 
kegiatan-kegiatan	pengawasan	yang	
dilakukan	oleh	Perwakilan	BPKP	Provinsi	
Kalimantan	Timur	baik	berupa	consulting	
maupun assurance selama ini, tata kelola 
Pemerintah	Kabupaten	Kutai	Barat	secara	
bertahap	mengalami	perbaikan	dan	
peningkatan	hingga	mendapatkan	opini	
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
selama	dua	tahun	berturut-turut,	yaitu	
atas	Laporan	Keuangan	Pemerintah	Daerah	
Tahun	2015	dan	2016.	
Saya	juga	mendukung	penuh	penggunaan	
aplikasi-aplikasi	dari	BPKP,	termasuk	
didalamnya penggunaan aplikasi 
Simda Perencanaan dalam mendukung 
pemenuhan	e-Planning	dan	juga	
meneruskan penggunaan aplikasi 
lain	yang	sudah	digunakan,sehingga	
terdapat	integrasi	antara	e-Planning	dan	
e-Budgetting.
Saya	berharap	hubungan	kerja	yang	sudah	
terbangun akan tetap terjaga.

Pemerintah	Kabupaten	Mahakam	Ulu	
merasa sangat terbantu dengan keberadaan 
Perwakilan		BPKP	Provinsi	Kalimantan	
Timur	seperti	dalam	melakukan	kegiatan	
bimbingan teknis penyusunan Laporan 
Keuangan	sehingga	Pemkab	Mahakam	Ulu	
dapat tepat waktu dalam menyampaikan 
Laporan	Keuangan	Pemerintah	Daerah	
kepada	BPK	RI.	Pemkab	Mahakam	Ulu	
sebagai	kabupaten	yang	usianya	masih	
muda sangat terbantu dengan adanya 
bimbingan	teknis	lainnya	baik	dalam	hal	
penyusunan laporan keuangan, SPIP, dan 
pengawasan. 
Selain	itu,	program	aplikasi	yang	telah	
diberikan BPKP kepada Kabupaten 
Mahakam	Ulu	sangat	membantu	OPD	
teknis dalam melaksanakan tugasnya. Saya 
tidak	mau	ada	celah	sehingga	orang-orang	
yang	tidak	berkepentingan	bermain	pada	
program-program	APBD.		Saya	berharap	
BPKP dapat membantu implementasi 
aplikasi	perencanaan	sehingga	dapat	
terintegrasi dengan penganggaran dan 
pelaporan.

KEHADIRAN BPKP MENJADI 
KEBUTUHAN KHUSUS
PEMKAB KUTAI BARAT

Fx. Yapan, S.H.
Bupati Kutai Barat

Periode 2016 - 2021

BPKP AGAR
MEMBANTU IMPLEMENTASI

APLIKASI PERENCANAAN
Bonifasius Belawan GEH, S.H.

Bupati Mahakam Ulu
Periode 2016 - 2021

9

TESTIMONI



E T

A M

BPKP Membantu Proses Pengawasan Pemkab Mahakam Ulu
Sebagai	daerah	otonomi	baru,	Pemerintah	Kabupaten	Mahakam	Ulu	relatif	
masih	tertinggal	jika	dibandingkan	dengan	kabupaten	lainnya	di	Kalimantan	
Timur,	termasuk	dalam	hal	penyelenggaraan	SPIP	dan	capaian	tingkat	kapabilitas	
APIP-nya.	Dalam	rangka	pengawalan	akuntabilitas	keuangan,	penguatan	tata	
kelola	pemerintahan	yang	baik	dan	peningkatan	kualitas	sumber	daya	manusia,	
Pemerintah	Kabupaten	Mahakam	Ulu	selama	ini	telah	menjalin	kerjasama	
dengan	Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kalimantan	Timur.	Kami	berharap	BPKP	sebagai	
pembina SPIP dan kapabilitas APIP terus melanjutkan upaya mendukung proses 
pengawasan	pada	Pemkab	Mahakam	Ulu.	Karena	selama	ini	pemkab	sangat	
merasakan	manfaatnya	atas	pembinaan	yang	dilakukan	BPKP.

INSPEKTUR KABUPATEN MAHAKAM ULU
Budi Gunarjo Ompusunggu

Peran Konsultansi BPKP Diharapkan Meningkat
Selama	ini	Perwakilan	BPKP	Kaltim	ikut	berperan	dalam	membahas	
permasalahan-permasalahan	yang	dihadapi	oleh	Inspektorat	Daerah	Kota	
Samarinda.	Kami	berharap	peran	konsultansi	BPKP	di	Kota	Samarinda	meningkat	
seperti	ikut	serta	dalam	pembahasan	APBD	Kota	Samarinda	bersama	Tim	Panggar	
Pemkot	Samarinda	dan	DPRD.	Kami	juga	berharap	pembinaan	yang	berkelanjutan	
dalam	rangka	pembinaan	SDM	melalui	bimtek,	sosialisasi	atau	adanya	kegiatan	
audit	bersama	untuk	alih	pengetahuan	dan	keterampilan.

BPKP Agar Berperan Lebih Banyak di Level Kebijakan
BPKP	sangat	dipercaya	di	lingkungan	Pemprov	Kaltim.	Kami	berharap	BPKP	
dapat	berperan	lebih	banyak	di	level	kebijakan.	Misalnya	terkait	tata	kelola	di	
Badan	Usaha	Milik	Daerah	(BUMD)	dan	peranannya	dalam	menunjang	target-
target	pembangunan	daerah.	BPKP	dapat	melakukan	evaluasi	kebijakan	seperti	
misalnya	bagaimana	peranan	BUMD	dalam	mendorong	tercapainya	target-target	
penyediaan	air	bersih	di	Provinsi	Kalimantan	Timur.

INSPEKTUR KOTA SAMARINDA
Muhammad Yamin

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Muhammad Sa’duddin
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Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKP Menghasilkan 
WTP 4 Tahun Berturut-turut
Selama	ini	BPKP	Khususnya	BPKP	Perwakilan	Provinsi	Kalimantan	Timur	telah	
berperan	besar	dalam	pembinaan	pengelolaan	keuangan	daerah		dan	alhamdulillah	
sejak	tahun	2014-2017	Laporan	Keuangan	Pemerintah	Kota	Balikpapan	mendapat	
opini	WTP	selama	4	tahun	berturut-turut.	Dalam	rangka	peningkatan	maturitas	SPIP,		
BPKP	Perwakilan	Provinsi	Kalimantan	Timur	telah	mengawal	pembangunan	SPIP	sejak	
2010	hingga	saat	ini.	Begitu	juga	dengan	peningkatan	kapabilitas	APIP.	Kami	berharap	
tahun	ini	baik	SPIP	maupun	APIP	bisa	mencapai	level	3	sebagaimana	harapan	Bapak	
Presiden	RI.		Kami	berharap	BPKP	terus	melakukan	pendampingan	kepada	Pemerintah	
Daerah	serta	melakukan	supervisi	khususnya	kepada	Inspektorat		dalam	rangka	
meningkatkan	kapasitasnya	agar	mampu	mengawal	program	pembangunan	daerah	
secara	profesional	dan	proposional	.
Selamat	ulang	tahun	ke	-35	BPKP.		Semoga	BPKP	semakin	sukses	dalam	mewujudkan	
tata	kelola	pemerintahan	yang	baik.

BPKP Ikut Mendorong 190 Kampung Menggunakan Aplikasi 
Siskeudes
BPKP	sangat	membantu	Kabupaten	Kutai	Barat	dalam	hal	pembinaan	
pengelolaan	keuangan	daerah.	Selama	2	tahun	berturut-turut,	2016-2017,	
laporan keuangan Pemkab Kutai Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian	(WTP)	dan	dianugerahi	penghargaan	sebagai	pengelola	keuangan	
terbaik	se-Kaltim.	BPKP	ikut	mendorong	seluruh	kampung	di	wilayah	Kutai	
Barat,	190	kampung,	menggunakan	aplikasi	Siskeudes	sebagaimana	dianjurkan	
Pemerintah	agar	pengelolaan	keuangan	desa	lebih	mudah	dan	terbantu	
akuntabilitasnya.	Untuk	hal-hal	khusus,	BPKP	juga	selalu	bersedia	untuk	audit	
bersama	dengan	Inspektorat	Kutai	Barat	atas	permintaan	Bupati	sebagai	sarana	
alih	pengetahuan	dan	keterampilan.
Kami	berharap	BPKP	terus	memberikan	pengawalan	akuntabilitas	pengelolaan	
keuangan	daearh	Kabupaten	Kutai	Barat	melalui	joint	audit,	bimtek	dan	
pengawasan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Pemkab Kutai Barat 
menuju	good	government	dan	clean	governance	sesuai	moto	Pemkab	Kutai	Barat	
“Semoga	Hari	Esok	Lebih	Baik	dari	Hari	Ini.”

INSPEKTUR KABUPATEN KUTAI BARAT
RB Belly Djunaidi W

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN
Dahniar

11
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KOMITMEN 
PIMPINAN UNTUK 
MATURITAS SPIP

Sistem	 Pengendalian	 Intern	 Pemerintah	 atau	 biasa	 disebut	 SPIP,	 dibutuhkan	 untuk	 dapat	
mengendalikan	seluruh	kegiatan	pemerintah	daerah;	mulai	dari	perencanaan	sampai	dengan	

evaluasi.	Hal	ini	bertujuan	untuk	mencapai	tujuan	dan	sasaran	organisasi	melalui	kegiatan	yang	
efektif	dan	efisien	serta	mewujudkan	tata	kelola	pemerintahan	yang	baik.	
Melihat	 pentingnya	 peran	 SPIP	 dalam	 mencapai	 tujuan	 dan	 sasaran	 organisasi,	 Pemerintah	
Provinsi	 Kalimantan	 Timur	menargetkan	 level	maturitas	 SPIP	 dapat	mencapai	 level	 3,	 sesuai	
dengan	 amanah	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 60	 Tahun	 2008	 tentang	 Sistem	 Pengendalian	
Intern	Pemerintah	 (SPIP)	dan	Peraturan	Kepala	BPKP	Nomor	4	Tahun	2016	tentang	Pedoman	
Penilaian	dan	Strategi	Peningkatan	Maturitas	Sistem	Pengendalian	 Intern	Pemerintah.	Karena	
itu,	 pada	 hari	 Selasa,	 tanggal	 28	Maret	 2018,	 Pemprov	 Kaltim	mengadakan	Workshop	 SPIP	-	
Strategi	Akselerasi	Peningkatan	Maturitas	SPIP	menuju	Kinerja	Unggul	pada	Pemerintah	Daerah.
Workshop	SPIP	yang	diselenggarakan	di	Ruang	Lamin	Etam	Rumah	Jabatan	Gubernur	Kalimantan	
Timur	ini	dilaksanakan	sebagai	bentuk	kerjasama	antara	Pemerintah	Provinsi	Kalimantan	Timur	
dengan BPKP.

Kegiatan workshop	 ini	 dilaksanakan	 pada	 tanggal	 28	 Maret	 2018	 dan	 dihadiri	 oleh	 Bupati/
Walikota	 se-Kalimantan	 Timur,	 Seketaris	 Daerah	 Provinsi	 dan	 Kabupaten/Kota	 se-Kalimantan	
Timur,	para	Kepala	OPD	di	lingkungan	Pemerintah	Provinsi	Kalimantan	Timur,	Inspektur	Provinsi	
dan	Kabupaten/Kota	se-Kalimantan	Timur	dan	BPKP	Perwakilan	Provinsi	Kalimantan	Timur.

12
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Penulis : Ikrimah Hani
Auditor Pelaksana

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
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Dari	total	11	Pemerintah	Daerah	se-Provinsi	Kalimantan	Timur,	sebanyak	4	Pemerintah	Daerah	
menargetkan	 pada	 tahun	 2018	 berada	 pada	 Level	 3.	 Kondisi	 per	 tanggal	 28	 Maret	 2018,	
sebanyak	 2	 Pemerintah	Daerah	di	 Provinsi	 Kalimantan	 Timur	berada	pada	 Level	 3	 yaitu	 Kota	
Balikpapan	 dan	 Kota	 Bontang	 dengan	 capaian	 skor	 masing-masing	 3,0443	 dan	 3,0386.	 Dua	
Pemerintah	 Daerah	 berada	 pada	 level	 2	 yaitu	 Kota	 Samarinda	 dan	 Kabupaten	 Berau,	 dan	 7	
Pemerintah	Daerah	masih	berada	pada	Level	1.	Kondisi	 tersebut	terjadi	dikarenakan	terdapat	
beberapa	faktor	kunci	keberhasilan	peningkatan	maturitas	SPIP	yang	tidak	berjalan	dengan	baik.	
Adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan maturitas antara lain melakukan 
sinergi,	koordinasi,	komunikasi,	pemberdayaan	dan	kerjasama	antar	OPD,	menyamakan	tujuan	
(persamaan	persepsi)	untuk	melaksanakan	tata	kelola	pemerintahan	yang	baik,	serta	yang	paling	
utama	adalah	komitmen	pimpinan,	baik	itu	kepala	daerah	maupun	kepala	OPD	yang	bersinergi	
didalamnya.
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Hadir	 sebagai	 narasumber	 ialah	 Deputi	 Kepala	 BPKP		
Bidang	 Pengawasan	 Instansi	 Pemerintah	 Bidang	
Perekonomian	dan	Kemaritiman,	Dr.	Nurdin,	Ak.,	MBA,	
CFrA.,	Inspektur	Kota	Bontang	Ir.Hari	Bambang	Riyadi,	
dan	Inspektur	Kota	Balikpapan	Hj.	Dahniar,	S.E.,	M.AP.,	
serta	Kepala	Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kaltim	Drs.	Adil	
Hamonangan	Pangihutan,	MM.,	sebagai	moderator.	
Dalam	sambutan	Gubernur	Kaltim	yang	diwakilkan	oleh	
Asisten	Satu	Pemda	Provinsi	Kaltim,	Ir.	H.	Muhammad	
Sa’bani	M.Sc,	beliau	mengatakan:
“SPIP	 penting	 untuk	 mencapai	 tujuan	 dan	 sasaran	
organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan	 yang	 baik	 maka	 pimpinan	 OPD	 harus	
dapat menjadikan penerapan SPIP menjadi tanggung 
jawab	kita	bersama,	tidak	hanya	pada	unit	kerja	terkecil	
tapi	hingga	kepada	masing-masing	individu.”
SPIP	 bukan	 hanya	 upaya	 membentuk	 mekanisme	
administratif	 saja	 tetapi	 juga	 upaya	 melakukan	
perubahan	 sikap	dan	perilaku	 (soft factor). Peraturan 
yang	 ada	 bukan	merupakan	 akhir	 namun	merupakan	
awal	 dari	 langkah	 perbaikan.	 Oleh	 karena	 itu,	

implementasi SPIP sangat bergantung kepada 
komitmen,	teladan	pimpinan	dan	niat	baik	dari	seluruh	
elemen	dan	pejabat	dan	pegawai	instansi	pemerintah.
Mulai	 tahun	 2016	 Aparat	 Pengawasan	 Intern	
Pemerintah	(APIP)	ditugaskan	untuk	menilai	maturitas	
sistem	 pengendalian	 intern	 pemerintah	 (SPIP)	 pada	
instansinya	 masing-masing.	 Hal	 ini	 muncul	 dipicu	
oleh	 target	 indikator	 kinerja	 bidang	 aparatur	 negara	
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah	 Nasional	 (RPJMN)	 2015-2019	 di	 bawah	
pemerintahan	Presiden	Joko	Widodo.	Indikator	kinerja	
berupa	 “tingkat	 kematangan	 implementasi	 SPIP”	
ditargetkan	mencapai	level	3	dari	skala	1-5	pada	tahun	
2019.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan 
SPIP	 telah	 menyiapkan	 pedomannya.	 Pedoman	 ini	
ditetapkan	 melalui	 Peraturan	 Kepala	 BPKP	 Nomor	 4	
Tahun	 2016	 tentang	 Pedoman	 Penilaian	 dan	 Strategi	
Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah.	

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Nurdin menjadi narasumber pada acara Workshop SPIP se-Provinsi Kalimantan Timur 



Maturitas sistem pengendalian intern 
adalah	menunjukkan	ukuran	kualitas	
dari sistem pengendalian intern 
pada suatu organisasi. Semakin 
tinggi	 maturitasnya	 semakin	 baik	
pula kualitas sistem pengendalian 
intern organisasi itu. Usia organisasi 
tidak	 menentukan	 baik	 buruknya	
maturitas sistem pengendalian 
intern organisasi tersebut. Untuk 
mencapai kualitas pengendalian 
intern	 yang	 baik,	 organisasi	 harus	
memenuhi	 parameter-parameter	
maturitas tertentu. Paramater 
maturitas	 pada	 tiap	 tingkatan	
tersebut	 telah	 dibuat	 pedomannya	
oleh	 BPKP	 yang	 mengacu	 pada	 PP	
Nomor	60	Tahun	2008	yang	merinci	
parameter	maturitas	berdasarkan	25	

sub	unsur	SPIP.	Masing-masing	sub	unsur	mempunyai	5	
parameter	 atau	 indikator	maturitas	 sehingga	 terdapat	
125	 buah	 parameter	 maturitas	 SPIP	 yang	 disusun	
tergradasi	 dari	 terendah	 (belum	 ada)	 hingga	 tertinggi	
(optimum).	 Adapun	 penilaian	 maturitasnya	 dilakukan	
secara  terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas 
ini	 dapat	 digunakan	 paling	 tidak	 sebagai	 instrumen	
evaluatif	 penyelenggaraan	 SPIP	 dan	 panduan	 generik	
untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian 
intern.
Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kaltim	sebagai	instansi	pembina	

penyelengaraan	SPIP	juga	terus	mendorong	Pemerintah	
Daerah	 se-Provinsi	 Kaltim	 untuk	 meningkatkan	
maturitas	 SPIP-nya.	 Salah	 satu	 upaya	 yang	 dilakukan	
berupa	 kerjasama	 dengan	 Inspektorat	 Provinsi	 Kaltim	
untuk melaksanakan kegiatan bimtek self assessment 
maturitas	SPIP	yang	diikuti	oleh	Inspektorat	se-Provinsi	
Kalimantan Timur. Kegiatan bimtek dilaksanakan di 
Lantai	2	Kantor	 Inspektorat	Provinsi	Kalimantan	Timur	
sehari	 setelah	 kegiatan	 Workshop	 SPIP-nya.	 	 Bapak	
Sumaljo	 selaku	 Koordinator	 Pengawasan	 JFA	 Bidang	
Akuntabilitas	 Pemerintah	 Daerah	 (APD)	 didampingi	
oleh	 tim	 memberikan	 penjelasan	 proses	 penilaian	
mandiri	 yang	diikuti	 seluruh	 Inspektur	Kabupaten	dan	
Kota	 se-Kalimantan	 Timur	 beserta	 staf.	 Materi	 yang	
disampaikan	seputar	pentingnya	penyusunan	dokumen	
Penilaian Risiko dan RTP dalam penyelenggaraan 
implementasi	SPIP	yang	nantinya	akan	diimplentasikan	
pada	 seluruh	 OPD	 beserta	 langkah-langkah	
penyusunannya,	 sehingga	 risiko-risiko	 mana	 yang	
harus	 segera	 ditangani	 dapat	 diidentifikasi,	 dicegah,	
atau diminimalisir dengan menggunakan pengendalian 
yang	tepat,	efektif	dan	efisien.	Dengan	berbagai	usaha	
dan perbaikan yang dilakukan, kedepannya Pemda 
diharapkan	 dapat	 menanamkan	 komitmen	 untuk	
meningkatkan	 maturitas	 SPIP	 di	 seluruh	 level	 dalam	
instansi	 pemerintahan,	 mulai	 dari	 pimpinan	 hingga	
staf	 pelaksana	 kegiatan	 pemerintahan	 di	 setiap	 OPD	
untuk dapat mengimplementasikan SPIP sesuai yang 
diamanatkan	 dalam	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 60	
Tahun	2008.	(Hani/Luthfi)

“SPIP penting untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan OPD harus 
dapat menjadikan penerapan SPIP menjadi tanggung jawab kita bersama, 
tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing 
individu.”

Dalam	sambutan	Gubernur	Kaltim	yang	diwakilkan	oleh	Asisten	Satu	
Pemda	Provinsi	Kaltim,	Ir.	H.	Muhammad	Sa’bani	M.Sc,	beliau	men-
gatakan:	

Korwas APD Perwakilan BPKP Prov. Kaltim Sumaljo memberikan pengarahan mengenai penilaian mandiri maturitas SPIP
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APIP yang tanpa 
didukung oleh SDM 

yang memadai  
kurang bisa 
memainkan 
peranannya  

didalam rangka 
memberikan  

early warning kepada 
Pimpinan/ 

Kepala Daerah”

Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli  foto bersama dengan Kepala Perwakilan dan Para Korwas sebelum pelaksanaan diklat
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Adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala 
daerah	 dan	 unsur	 pimpinan	 Kementerian/Lembaga	

merupakan	indikasi	belum	optimalnya	peran	pengawasan	
APIP.	Hal	ini	karena	APIP	tidak	diberdayakan	secara	efektif	
atau	 rendahnya	 kapabilitas	 APIP	 dalam	 menjalankan	
fungsi	 pengawasannya.	 Untuk	 meningkatkan	 kapabilitas	
APIP	 diperlukan	 SDM	 yang	 memadai	 baik	 dari	 segi	
kuantitas	 maupun	 kualitasnya.	 Peningkatan	 SDM	 APIP	
dapat	 diwujudkan	 dengan	 berbagai	 cara,	 salah	 satunya	
adalah	 dengan	menambah	 jumlah	 auditor	melalui	 diklat	
pembentukan auditor.

Sebanyak	 23	 pegawai	 dari	 beberapa	 OPD	 di	
Pemerintah	 Provinsi	 Kalimantan	 Timur	 mengikuti	
Pendidikan	 dan	 Pelatihan	 Pembentukan	 Auditor	 Ahli	
yang	diselenggarakan	oleh	Pusdiklat	bekerjasama	dengan	

“

TINGKATKAN KAPABILITAS SDM APIP
BPKP KALTIM SELENGGARAKAN
DIKLAT PEMBENTUKAN
AUDITOR AHLI
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Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli  foto bersama dengan Kepala Perwakilan dan Para Korwas sebelum pelaksanaan diklat
Penulis : Lutfi Budiarto
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BPKP	 Provinsi	 Kalimantan	 Timur	 di	 Aula	
BPKP	 Kaltim	 (Senin,	 26/3/2018)	 Diklat	
pembentukan	Auditor	Ahli	ini	menurut	Ketua	
Panitia,	 Harry	 Bowo	 Korwas	 P3A,	 bertujuan	
agar peserta diklat mampu melaksanakan 
tugas-tugas	 audit	 intern	 yang	 memerlukan	
analisis	 dan	 pertimbangan	 profesional	 yang	
tinggi.	 Sedangkan	 sasaran	 pelaksanaan	
diklat	 adalah	 Aparatur	 Sipil	 Negara	 yang	
dipersiapkan	 untuk	 menjadi	 Auditor	 Ahli.	
Peserta	 Diklat	 Pembentukan	 Auditor	 Ahli	
di	 Lingkungan	 APIP	 se-Provinsi	 Kalimantan	
Timur	Tahun	2018	yang	dipersiapkan	berasal	
dari	Inspektorat	Provinsi	Kalimantan	Timur	20	
orang,	Inspektorat	Kabupaten	Berau	1	orang,	
Inspektorat	Kabupaten	Penajam	Paser	Utara	1	
orang dan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat 
1	orang

Kepala	 Perwakilan	 BPKP	 Provinsi	
Kalimantan Timur Adil Hamonangan 
Pangihutan	 mengatakan	 bahwa	 diklat	 ini	
merupakan momentum yang sangat strategis 
untuk memperkuat kualitas APIP yang ada di 
Provinsi	Kalimantan	Timur.	 	Seperti	diketahui	
jumlah	 kebutuhan	 auditor	 untuk	 mengawal	
program	 strategis	 pemerintah	 masih	 belum	
sesuai	dengan	yang	diharapkan.	Jumlah	APIP	
yang	 telah	 memiliki	 auditor	 sebanyak	 544	
unit	 atau	 86,08%	 dari	 632	 unit	 APIP	 baik	
di	 pusat	 maupun	 di	 daerah	 dengan	 jumlah	
auditor	 yang	 telah	 bersertifikat	 sebanyak	
13.480	orang.	Dengan	jumlah	tersebut	maka	
ketersediaan	jumlah	auditor	hanya	memenuhi	
sebesar	28,95%	dari	kebutuhan	nasional	yang	

ditargetkan	dalam	RPJMN	2015-2019	sebesar	45.560	orang.
Ini	 menjadi	 tantangan	 tersendiri,	 dengan	 kondisi	 jumlah	 auditor	 yang	 terbatas	 yang	 tersebar	 di	

beberapa	 lembaga	 baik	 di	 pusat	 dan	 daerah	 serta	 di	 beberapa	 perguruan	 tinggi	 dapat	menyukseskan	
program-program	yang	digagas	oleh	pemerintah	pusat	maupun	pemerintah	daerah.

Adil	juga	mengatakan	bahwa	APIP	tanpa		didukung	oleh	SDM	yang	memadai	kurang	bisa	memainkan	
peranannya  dalam rangka  memberikan early warning	kepada	pimpinan/kepala	daerah.	Peran	APIP	saat	ini	
berbeda	dengan	APIP	dulu.	APIP	saat	ini	sangat	dibutuhkan	dan	ini	merupakan	tuntutan,	tinggal	bagaimana	
kita,	apakah	akan	menjadi	auditor	yang	profesional	atau	tidak.	Ukuran-ukuran	APIP	yang	profesional	sesuai	
dengan	RPJMN,	mestinya	APIP	sudah	harus	level	3.

Makanya	 setelah	 nantinya	 menjadi	 auditor	 ahli	 akan	 digembleng	 lagi	 dengan	 diklat-diklat	 yang	
bersifat	 subtantif,	 misalnya	 probity	 audit,	 audit	 investigatif,	 audit	 kinerja	 	 dalam	 rangka	 peningkatan	
kapabiltas	SDM	APIP	itu	sendiri.	Diharapkan	dengan	adanya	diklat	ini	apa	yang	menjadi	tujuan	kita	bersama	
untuk	meningkatkan	kapabilitas	APIP	dapat	segera	terwujud	dan	mater-materi	yang	disampaikan	oleh	para	
instruktur	dapat	dipahami	dan		dapat	menjadi	penguat	APIP.	(Hani)

TINGKATKAN KAPABILITAS SDM APIP
BPKP KALTIM SELENGGARAKAN
DIKLAT PEMBENTUKAN
AUDITOR AHLI
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Pengendalian	intern	yang	kuat	merupakan	salah	satu	prinsip	dalam	tata	kelola	kepemerintahan	
yang	 baik.	 Pengendalian	 intern	 yang	 kuat	 akan	membantu	 instansi	 pemerintah	mencapai	

tujuannya melalui manajemen risiko sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.  
Pemerintah	Indonesia	menggunakan	prinsip	tersebut	untuk	meningkatkan	kinerja,	transparansi,	
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah	Nomor	60	Tahun	2008	tentang	Sistem	Pengendalian	Intern	Pemerintah	(SPIP)	yang	
mewajibkan	menteri/pimpinan	lembaga,	gubernur,	dan	bupati/walikota	melakukan	pengendalian	
atas	penyelenggaraan	kegiatan	pemerintahan.
Untuk	menguatkan	efektivitas	penyelenggaraan	sistem	pengendalian	intern	tersebut	diperlukan	
Aparat	 Pengawasan	 Intern	 Pemerintah	 (APIP).	 APIP	 akan	melakukan	 pengawasan	 intern	 atas	
penyelenggaraan	tugas	dan	fungsi	instansi	pemerintah	termasuk	akuntabilitas	keuangan	negara.	
Oleh	karena	itu	menteri/pimpinan	lembaga,	gubernur,	dan	bupati/walikota	harus	membangun	
APIP	yang	efektif	yang	sekurang-kurangnya	mampu:

• memberikan	keyakinan	yang	memadai	atas	ketaatan,	kehematan,	efisiensi,	dan	efektivitas	
pencapaian	tujuan	penyelenggaraan	tugas	dan	fungsi	instansi	pemerintah,

• memberikan	 peringatan	 dini	 dan	 meningkatkan	 efektivitas	 manajemen	 risiko	 dalam	
penyelenggaraan	tugas	dan	fungsi	instansi	pemerintah,	dan

• memelihara	 dan	 meningkatkan	 kualitas	 tata	 kelola	 penyelenggaraan	 tugas	 dan	 fungsi	
instansi	pemerintah.	

Badan	Pengawasan	Keuangan	dan	Pembangunan	(BPKP)	selaku	pembina	SPIP	telah	menyusun	
Pedoman	Teknis	 Peningkatan	Kapabilitas	APIP	 	 yang	dapat	digunakan	oleh	menteri/pimpinan	
lembaga,	 gubernur,	 dan	 bupati/walikota	 membangun	 kapabilitas	 APIP-nya	 agar	 dapat	
melaksanakan	 pengawasan	 intern	 secara	 efektif.	 Pedoman	 ini	 mengadopsi	 	 Internal Audit 
Capability Model	 (IA-CM)	 yang	 telah	 diakui	 oleh	 The Institute of Internal Auditor (IIA) dan 
dipraktikkan	secara	internasional.	

Penulis : Harry Bowo
Korwas P3A

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

KAPABILITAS APIP

SELAYANG PANDANG
INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL

 IACM 
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LEVEL 1
INITIAL

LEVEL 2
INFRASTRUCTURE

LEVEL 3
INTEGRATED

LEVEL 4
MANAGED

LEVEL 5
OPTIMIZING
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Internal Audit Capability 
Model (IA-CM)
Internal Audit Capability Model	(IA-
CM), yang merupakan adaptasi dari 
Software Engineering Institute’s 
Software Capability Maturity 
Model,	dikembangkan	oleh	The	
Institute	of	Internal	Auditors	
Research	Foundation	(IIARF)	agar	
dapat digunakan secara global 
untuk menguatkan kapasitas 
dan	meningkatkan	efektivitas	
pengawasan intern sektor publik. 
IACM merupakan rerangka 
yang	menggambarkan	hal-hal	
mendasar	yang	dibutuhkan	untuk	
mewujudkan pengawasan intern 
sektor	publik	yang	efektif.	Rerangka	
model tersebut dibangun melalui 
lima	level	yang	progresif	yaitu:

1. Initial
2. Infrastructure
3. Integrated
4. Managed
5. Optimizing

Level	IACM	dimulai	dari	level	
terendah	level	1	hingga	level	5.	
Level	terendah	merupakan	fondasi	

bagi	level	berikutnya.	Tiap	level	
mendeskripsikan	karakteristik	dan	
kapabilitas	aktivitas	audit	internnya.

Menguasai Area-area Proses 
Kunci
Masing-masing	level	kapabilitas	
memiliki	satu	atau	lebih	area	proses	
kunci (key process area). Area 
proses	kunci	adalah	apa-apa	yang	
seharusnya	ada	dan	dipertahankan	
secara berkelanjutan sebelum 
beranjak	ke	level	berikutnya.	
Secara	kumulatif	terdapat	41	
area	proses	kunci	hingga	level	5.	
Untuk	sampai	kapabilitas	level	2	
manajemen	harus	menguasai	10	
area	proses	kunci	(antara	lain:	
audit ketaatan, pengembangan 
profesi	individu,dst)	dan	24	area	
proses	kunci	secara	kumulatif	untuk	
mencapai	level	3.
Untuk	mencapai	level	kapabilitas	
yang	diharapkan,	manajemen	
harus	menguasai	seluruh	area	
proses	kunci	secara	kumulatif	
pada	level	tersebut.	Jika	organisasi	
menginginkan	aktivitas	audit	

internnya	berada	pada	level	3,	
maka	manajemen	harus	menguasai	
24	area	proses	kunci.	
Area-area	proses	kunci	harus	
diinstitusionalisasikan	dan	didukung	
dengan komitmen pelaksanaannya, 
penyediaan sumber daya yang 
memadai, implementasi kebijakan/
prosedur/standar, pengukuran 
aktivitas,	dan	verifikasi	kesesuaian	
aktivitas	dengan	kebijakan/
prosedur/standar yang ditetapkan.

Elemen Audit Intern
Aktivitas	audit	intern	memiliki	
enam	elemen	utama:
1.	Peran	dan	Layanan	Audit	Intern
2.	Pengelolaan	Sumber	Daya		
    Manusia
3.	Praktik	Profesional
4.	Akuntabilitas	dan	Manajemen		
    Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6.	Struktur	Tata	Kelola
Area-area	proses	kunci	aktivitas	
audit	intern	tiap	level	dalam	IACM	
berkaitan erat dengan keenam 
elemen tersebut. Jika diilustrasikan 



20

Peran dan 
Layanan Audit 

Intern

Pengelolaan 
SDM

Praktik	Profe-
sional

Akuntabilitas 
dan Manajemen 

Kinerja

Budaya dan 
Hubungan 
Organisasi

Struktur Tata 
Kelola

LEVEL 5
OPTIMIZ-

ING

Audit Intern 
diakui sebagai 
agen	perubahan

Keterlibatan 
kepemimpinan 

dalam organisasi 
profesi,
Proyeksi
tim	kerja

Praktik	profe-
sional dikem-

bangkan secara 
berkelanjutan,
Perencanaan 

strategis Audit 
Intern 

Laporan	efektivi-
tas Audit Intern 
kepada publik

Hubungan ber-
jalan	efektif	dan	
berkelanjutan

Independensi, 
kemampuan, 
dan kewenan-
gan	penuh	

aktivitas	Audit	
Intern

LEVEL 4
MAN-
AGED

Jaminan 
menyeluruh	

atas tata kelola, 
manajemen 
risiko, dan 

pengendalian 
organisasi

Audit Intern 
berkontribu-
si	terhadap	

pengembangan 
manajemen,
Aktivitas	Audit	

Intern men-
dukung organi-
sasi	profesi,

Perencanaan 
tim	kerja

Strategi audit 
mempengaruhi	

manajemen 
risiko organisasi

Penggabungan 
ukuran kinerja 
kualitatif	dan	
kuantitatif

Pimpinan Audit 
Intern mampu 
memberikan 

saran dan 
mempengaruhi	

manajemen 
puncak

Pengawasan 
independen ter-
hadap	kegiatan	

Audit Intern,
Pimpinan Audit 

Intern mel-
apor kepada 

pimpinan tert-
inggi organisasi

LEVEL 3
INTE-

GRATED

Layanan Konsul-
tansi,

Audit kinerja

Membangun 
tim	dan	kompe-

tensinya,
Pegawai yang 
berkualifikasi	
profesional,

Koordinasi	tim

Kerangka kerja 
manajemen 

kualitas,
Perencanaan 
audit berbasis 

risiko

Pengukuran 
kinerja,

Informasi	biaya
Pelaporan ma-
najemen Audit 

Intern

Koordinasi den-
gan	Pihak	Lain	
yang member-
ikan saran dan 
penjaminan, 

Komponen inte-
gral	dalam	tim	

manajemen 

Pengawasan 
manajemen ter-
hadap	kegiatan	

Audit Intern,
Mekanisme 
pendanaan

LEVEL 2
INFRA-
STRUC-
TURE

Audit Ketaatan

Pengembangan 
profesi	individu,	
Identifikasi	dan	
rekrutmen	SDM	
yang kompeten

Kerangka 
kerja	praktik	
profesional	

dan prosesnya, 
Perencanaan 
pengawasan 

berdasarkan pri-
oritas manaje-

men/pemangku 
kepentingan

Anggaran oper-
asional kegiatan 

Audit Intern, 
Perencanaan 

kegiatan Audit 
Intern

Pengelolaan 
aktivitas	Auditor	

Intern

Akses	penuh	
terhadap	infor-
masi organisasi, 
aset	dan	SDM,	

Hubungan 
pelaporan	telah	

terbangun

LEVEL 1
INITIAL

Ad hoc	dan	tidak	terstruktur,	audit	dan	reviu	terbatas	dokumen	dan	transaksi	untuk	akurasi	dan	ketaatan,	
output	tergantung	pada	keahlian	orang	pada	posisi	tertentu,	tidak	menerapkan	praktik	profesional	secara	

spesifik	selain	yang	ditetapkan	asosiasi	profesional,	pendanaan	disetujui
oleh	manajemen	sesuai	yang	diperlukan,	tidak	adanya		infrastruktur,

auditor	diperlakukan	sama	seperti	sebagian	besar	unit	organisasi,	tidak	ada	kapabilitas	yang	
dibangun,	oleh		karena	itu	tidak	memiliki	area	proses	kunci	yang	spesifik.

dalam bentuk matrik akan tersaji 
sebagai berikut.
Untuk membangun kapabilitas 
aktivitas	auditor	intern	level	2,	
manajemen	akan	fokus	pada	area	
proses kunci ‘Audit ketaatan’ pada 
elemen ‘‘Peran dan Layanan Audit 
Intern”,	‘Pengembangan	profesi	
individu’	dan	‘Identifikasi	dan	
rekrutmen	SDM	yang	kompeten’	
pada	elemen	“Pengelolaan	SDM”	
dan seterusnya. Jadi secara 
keseluruhan	ada	sepuluh	area	
proses	kunci	yang	harus	dibangun	
dan	dilembagakan	pada	aktivitas	
audit	intern	level	2.	Di	level	ini	
mulai terbangun unit oganisasi 

terpisah	untuk	melakukan	aktivitas	
audit intern dengan dukungan 
sumber	daya	tersendiri.	Dengan	
demikian unit audit intern ini 
akan mampu merencanakan dan 
melaksanakan penugasan audit 
internnya dengan standar dan 
kebijakan yang jelas tanpa kendala 
akses	informasi	di	lapangan.	
Dan	hasilnya	dilaporkan	kepada	
pimpinaan organisasi secara 
berkala.
Organisasi	yang	memiliki	aktivitas	
audit	intern	di	laevel	3	berarti	
unit	pengawasan	internnya	telah	
meningkat “Peran dan Layanan 
Audit	Intern”-nya	tidak	sekedar	

menguasai ‘Audit Ketaatan’ tetapi 
juga mampu memberikan ‘Audit 
Kinerja’ dan ‘Layanan Konsultansi’.  
Begitu	seterusnya	hingga	
seluruh	area	proses	kunci	level	3	
dilembagakan
Peran	APIP	yang	efektif	akan	
terwujud jika kapabilitas APIP 
setidaknya	berada	di	level	3.	APIP	
yang	memiliki	kapabilitas	level	
3	berarti	APIP	dianggap	mampu	
menilai	efisiensi,	efektivitas,	dan	
ekonomis suatu program/kegiatan 
dan mampu memberikan konsultasi 
pada tata kelola, manajemen risiko 
dan pengendalian intern.
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Harga	 Perkiraan	 Sendiri	 (HPS)	 merupakan	 bagian	 tak	 terpisahkan	 dalam	 proses	 pengadaan	
barang/jasa	pemerintah	sebagaimana	telah	diatur	dalam	Peraturan	Presiden	Nomor	54	Tahun	
2010	beserta	perubahannya.	Pada	dasarnya	setiap	pengadaan	wajib	dibuat	HPS,	kecuali	untuk	
pengadaan	Kontes/Sayembara	dan	Pengadaan	Langsung	yang	menggunakan	bukti	pembelian.	
HPS	merupakan	 perkiraan	 perhitungan	 biaya	 atas	 pekerjaan	 barang/jasa	 yang	 dikalkulasikan	
secara	 keahlian	 dan	 berdasarkan	 data	 yang	 dapat	 dipertanggungjawabkan	 meliputi	 harga	
pasar	 setempat,	 mempertimbangkan	 informasi	 dari	 BPS,	 biaya	 satuan	 dari	 asosiasi	 terkait,	
daftar	biaya/tarif	yang	dikeluarkan	oleh	pabrikan/distributor	tunggal,	kontrak	sebelumnya	atau	
yang	sedang	berjalan,	unsur	 inflasi,	 suku	bunga,	kurs	 tengah	Bank	 Indonesia,	kontrak	sejenis,	
perkiraan	 biaya	 dari	 konsultan	 perencana,	 norma	 indeks	 dan/atau	 informasi	 lain	 yang	 dapat	
dipertanggungjawabkan.
PPK	 sebagai	 pejabat	 yang	 menyusun	 dan	 menetapkan	 HPS	 ibarat	 makan	 buah	 simalakama.	
Apabila	 HPS	 yang	 ditetapkan	 lebih	 mahal	 dari	 harga	 pasar/wajar	 berpotensi	 menimbulkan	
mark up	 (penggelembungan	harga),	 sedangkan	 jika	HPS	 lebih	 rendah	dari	 harga	pasar/wajar	
berpotensi	 tidak	 akan	 ada	penyedia	barang/jasa	 yang	mengikuti	proses	 lelang	dan	berakibat	
pada lelang gagal. 
Dalam	dunia	bisnis	mark up	diartikan	sebagai	selisih/perbedaan	antara	harga	jual	dengan	biaya	
produksi. Mark up	 ditambahkan	 untuk	 menghasilkan	 suatu	 profit	 atau	 keuntungan.	 Namun	
istilah	mark up	 sering	menimbulkan	konotasi	negatif	 terutama	dalam	hal	pengadaan	barang/
jasa	karena	dipandang	sebagai	suatu	kemahalan	harga	yang	berujung	pada	timbulnya	kerugian	
keuangan	 negara.	 Berdasarkan	 Perpres	 No.	 54	 Tahun	 2010	 Pasal	 66	 Ayat	 6	 jelas	 dinyatakan	
bahwa	Harga	Perkiraan	Sendiri	(HPS)	bukan	sebagai	dasar	untuk	menentukan	besaran	kerugian	
keuangan	 negara.	 Hal	 tersebut	 benar	 adanya	 karena	 HPS	 bukanlah	 nilai	 kontrak	 dan	 bukan	
besaran uang yang keluar dari kas negara. HPS pada dasarnya merupakan angka perkiraan atas 
suatu	nilai	kebutuhan.	HPS	yang	di-mark up	hanyalah	 indikasi	awal	mengenai	ketidakberesan	
dalam proses pengadaan.
Mark up	dalam	HPS	belum	menjadi	suatu	tindak	pidana	korupsi	jika	tidak	ada	unsur	kesengajaan	
sehingga	 menguntungkan	 pihak	 lain	 dan	 adanya	 feed back kepada pengelola pengadaan. 
Ketidaksengajaan	 yang	 berakibat	 mark up	 di	 antaranya	 yaitu	 tidak	 kompeten/kurang	
pengetahuan	dalam	menyusun	HPS,	tidak	mengetahui	struktur	yang	tepat	mengenai	struktur	
harga,	dan	tidak	mengetahui	 sumber	yang	 tepat	mengenai	harga	pasar.	Penulis	berpendapat	
bahwa	 ketidaksengajaan	 tersebut	 masih	 masuk	 dalam	 ranah	 kesalahan	 administratif	 bukan	
ranahnya	tindak	pidana	korupsi.	Penyelesaian	 terhadap	kesalahan	administrasi	 tersebut	 telah	
diatur	dalam	Undang-Undang	Administrasi	Pemerintah	Nomor	30	Tahun	2014	Pasal	20	Ayat	4	
yang	berbunyi:	”Jika	hasil	pengawasan	aparat	intern	pemerintah	terdapat	kesalahan	administratif	

MARK UP HPS 
TIPIKOR ATAU BUKAN?
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yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan 
negara	 paling	 lama	 10	 (sepuluh)	 hari	 kerja	 terhitung	 sejak	 diputuskan	 dan	 diterbitkannya	
hasil	pengawasan.”	Ayat	5	yang	berbunyi:	”Pengembalian	kerugian	negara	dibebankan	kepada	
Badan	 Pemerintahan,	 apabila	 kesalahan	 administratif	 terjadi	 bukan	 karena	 adanya	 unsur	
penyalahgunaan	wewenang.”	Ayat	6	yang	berbunyi:	”Pengembalian	kerugian	negara	dibebankan	
kepada	 Pejabat	 Pemerintahan,	 apabila	 kesalahan	 administratif	 terjadi	 karena	 adanya	 unsur	
penyalahgunaan	wewenang.”
Mark up	bisa	menjadi	suatu	tindak	pidana	korupsi	jika	dapat	dibuktikan	niat	jahat	(mens rea) dan 
persekongkolan/kolusi	di	antara	pihak-pihak	yang	terlibat	dalam	pengadaan	barang/jasa.	Biasanya	
hal	 tersebut	 sudah	 dimulai	 sejak	 penyusunan	 anggaran	 yaitu	 dengan	 menggelembungkan	
Rencana	Anggaran	dan	Biaya	(RAB)	sehingga	biaya	pengadaan	melambung	tinggi	melebihi	harga	
pasar yang sebenarnya.
Selanjutnya	dalam	proses	pelelangan	juga	perlu	dibuktikan	adanya	pengaturan/pengkondisian	
pemenang lelang baik itu antar calon penyedia barang dan jasa dengan calon penyedia barang 
dan	jasa	pesaingnya	maupun	antara	salah	satu	atau	beberapa	calon	penyedia	barang	dan	jasa	
dengan	panitia	lelang	atau	pemilik	proyek.
Apabila	proses	lelang	sudah	dilakukan	dengan	cara	yang	fair,	maka	HPS	yang	di-mark up	tidak	
akan	 ada	 gunanya	 lagi	 karena	 dalam	 lelang	 akan	 terjadi	 persaingan	 yang	 sehat	 antar	 calon	
penyedia	sehingga	terbentuk	harga	yang	paling	murah	dengan	kualitas	yang	terbaik	pula.
Berdasarkan	 Pasal	 2	 Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	
Pidana	 Korupsi	 juncto	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2001,	 tindak	 pidana	 korupsi	 harus	
memenuhi	unsur	yaitu	:	1)	terdapat	pelakunya	baik	perorangan	maupun	korporasi,	2)	terdapat	
perbuatan	 melawan	 hukum,	 3)	 memperkaya	 diri	 sendiri,	 orang	 lain,	 ataupun	 korporasi,	 4)	
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pembuktian	 unsur	 kerugian	 negara	 karena	 penggelembungan	 harga	 yang	 berakibat	 pada	
kemahalan	 harga	 kontrak	 dengan	
membandingan	antara	harga	kontrak	
dengan	 harga	 pasar	 yang	 wajar.	
Pendekatan yang digunakan untuk 
menentukan	 harga	 yang	 wajar		
adalah	 dengan	 mencari	 harga	 yang	
dapat dijadikan sebagai pembanding. 
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Harga	pembanding	ini	harus	sama	atau	mendekati	harga	wajar	tersebut.	Harga	yang	terbentuk	
seyogyanya	berasal	dari	transaksi	barang	yang	sama	atau	serupa	dari	tanggal-tanggal	transaksi	
yang berdekatan. Semua unsur biaya yang melekat pada pengadaan barang yang dikeluarkan 
oleh	penyedia	juga	harus	menjadi	pertimbangan,	diantaranya	biaya	pengiriman	barang	sampai	
ke	lokasi	serta	biaya	lain	yang	relevan	yang	dapat	dipertanggungjawabkan	seperti	biaya	pelatihan	
(jika ada), biaya overhead	 secara	 wajar,	 dan	 PPN.	 Apabila	 harga	 kontrak	masih	 dalam	 batas	
kewajaran	dibandingkan	dengan	harga	pasar,	maka	unsur	kerugian	negara	tidak	ada.	Sebaliknya,	
jika	harga	kontrak	mahal	melebihi	batas	kewajaran,	maka	diduga	terdapat	unsur	kerugian	negara.
Pembuktian	unsur	melawan	hukum	dalam	penyusunan	HPS	yang	sering	dijumpai	antara	lain	PPK	
menyusun	HPS	tidak	berdasarkan	data	harga	pasar	setempat	yang	diperoleh	berdasarkan	hasil	
survei	menjelang	dilaksanakannya	pengadaan.	Dalam	beberapa	kasus	dijumpai	dokumen	HPS	
dibuatkan	oleh	calon	penyedia	tertentu	dan	adanya	intervensi/tekanan	dari	atasan	PPK	untuk	
memenangkan penyedia tertentu.
Dengan	telah	terpenuhinya	unsur	adanya	kerugian	keuangan	negara	dan	perbuatan	melawan	
hukum,	maka	sudah	dapat	diduga	terdapat	unsur	memperkaya	diri	sendiri,	orang	lain,	ataupun	
korporasi.	Minimal	adalah	memperkaya	penyedia	barang/jasa	yang	menerima	pembayaran	dari	
kontrak	dan	bila	mungkin	diperoleh	cukup	bukti	bisa	juga	menyeret	pihak	intern	(pemilik	proyek)	
apabila ditemukan adanya aliran uang/suap dari penyedia kepada pemilik proyek.
Menyusun	 HPS	 memang	 membutuhkan	 keahlian,	 pengalaman,	 dan	 pemahaman	 terhadap	
peraturan	pengadaan	barang/jasa	pemerintah.	PPK	harus	memahami	spesifikasi	teknis	barang	
yang	diadakan	dan	mengetahui	sumber	dari	barang	tersebut.	Harga	barang	dari	suatu	pabrikan	
tentu	akan	berbeda	dengan	barang	dari	agen/distributor	apalagi	yang	sudah	dijual	di	pasaran.	
Jika	dalam	penyusunan	HPS	memerlukan	tenaga	ahli,	maka	PPK	perlu	meminta	bantuan	tenaga	
ahli	dari	instansi	teknis	yang	terkait.	Aparat	Penegak	Hukum	(APH)	dan	APIP	agar	lebih	bijak	dalam	
menilai	apakah	memang	terdapat	kesengajaan	atau	niat	jahat	(mens rea) dalam penyusunan HPS 

sebelum	membawa	ke	ranah	pidana.

Penulis : Hendro Wibowo
Auditor Pertama Bidang Investigasi

BPKP Provinsi Kalimantan Timur
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MPAK
STRATEGI BARU BPKP DALAM

PENCEGAHAN KORUPSI

Tahun	2018	baru	berjalan	2	bulan,	sudah	5	kepala	daerah	yang	terciduk	KPK,	apalagi	kalau	bukan	
kasus	 korupsi..	 apakah	menurut	 kita	 ini	 adalah	 hal	 yang	wajar?	 Hal	 yang	 biasa	 terjadi?	 Atau	
sesuatu	yang	akan	terus	terjadi?	Kemudian	apakah	kita	akan	membiarkan	hal	ini	terus	terjadi?	
Tidak	kawan..,	ini	bukan	kebiasaan	yang	baik,	kita	harus	berupaya	menghentikan	hal	ini..	Korupsi	
harus	diberantas.
BPKP	sebagai	Auditor	Internal	Pemerintah	telah	mendapat	amanat	dari	Presiden	RI	untuk	lebih	
intensif	dan	ekstensif	dalam	pencegahan	korupsi.	Dengan	kedudukan	BPKP	yang	memiliki	kantor	
perwakilan	di	seluruh	provinsi	di	Indonesia,	maka	akan	memudahkan	segala	bentuk	koordinasi	
dan	standarisasi	bentuk	pencegahan	korupsi.	
BPKP	 berperan	 dalam	 upaya	 pemberantasan	 korupsi	 melalui	 tiga	 strategi,	 yaitu	 pre-emptive 
(pencegahan	 dengan	 pendekatan	 public awareness),	 preventif	 (pencegahan	 melalui	 sistem)	
dan	represif	 (penindakan).	Strategi	pre-emptive yaitu melalui kegiatan SOSPAK/MPAK. Strategi 
preventif	melalui	 kegiatan	 Fraud Control Plan	 (FCP),	 penindakan	 represif	 dengan	melakukan	
audit	investigatif,	audit	penghitungan	kerugian	keuangan	negara	dan	pemberian	keterangan	ahli.	
Dalam	menjalankan	strategi	pre-emptive,	BPKP	telah	melaksanakan	kegiatan	Sosialisasi	Program	
Anti	Korupsi	(SOSPAK)	sejak	tahun	2004	hingga	2016,	namun	setelah	dilaksanakan	selama	lebih	
dari	sepuluh	tahun,	kita	tidak	dapat	memantau	keberhasilannya	atau	outcome	yang	dihasilkan.

Oleh : Novi Khairul Huda
Auditor Bidang Investigasi

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

ANTI KORUPSI



E T

A M

25

Salah	satu	penyebab	utama	kegiatan	SOSPAK	tidak	dapat	dipantau	outcome-nya	adalah	karena	
kegiatan	SOSPAK	mempunyai	sifat	yang	terputus	(tidak	berkelanjutan),	artinya	setelah	kegiatan	
selesai,	 tidak	 ada	 lagi	 tindak	 lanjut	 dan	 kita	 tidak	 tahu	 sampai	 dimana	 tingkat	 pemahaman	
terhadap	perilaku	anti	korupsi	peserta	SOSPAK.	
Oleh	 karena	 itu	 BPKP	 merancang	 metode	 baru	 dalam	 sistem	 pencegahan	 korupsi	 yang	
berkesinambungan	dan	terintegrasi,	yaitu	dengan	membuat	suatu	program	pencegahan	korupsi	
yang	disebut	dengan	Masyarakat	Pembelajar	Anti	Korupsi	(MPAK).
MPAK	 adalah	 suatu	 kegiatan	 pemberian	 materi	 serta	 diskusi	 anti	 korupsi	 kepada	 para	
pembelajar/peserta,	dimana	dalam	diskusi	tersebut	diharapkan	peserta	dapat	proaktif	“curhat”	
tentang	 kegiatan-kegiatan	 dalam	 organisasinya	 yang	 berpotensi	 terjadi	 korupsi	 dan	 ide-ide	
pencegahannya.	 Sebenarnya	 MPAK	 pembaharuan	 dari	 kegiatan	 SOSPAK,	 dengan	 berbagai	
pengembangan	yaitu:

• kegiatan	bersifat	berkelanjutan;
• peserta	adalah	bagian	dari	pihak	yang	berkepentingan	dalam	organisasi;
• kegiatan	MPAK	terkait	langsung/terintegrasi	dengan	FCP	dan	SPIP;
• kegiatan	MPAK	dapat	mengefektifitaskan	sistem	pengaduan/whistle blowing	pada	KLPK;	dan
• kegiatan	lebih	interaktif	dan	dapat	saling	berbagi	pengetahuan.	

Dengan	 diselenggarakan	 MPAK,	 diharapkan	 pemahaman	 peserta	 terhadap	 korupsi	 dan	 anti	
korupsi	menjadi	lebih	baik	yang	diikuti	dengan:

• perubahan	 perilaku	 menjadi	 anti	 korupsi	 dari	 sikap	 permisif	 menjadi	 sikap	 aktif	 dalam	
pencegahan	korupsi;

• terjadinya	 perubahan	 sistem	 dalam	 organisasi	 ke	 arah	 sistem	 yang	 mampu	 mencegah	
korupsi;

• terjadinya	perubahan	budaya	organisasi	menjadi	budaya	anti	korupsi;	dan
• makin berkembangnya sistem whistleblowing (unsur Lingkungan Pengendalian dalam SPIP 
yang	terintegrasi	dengan	FCP).

Kegiatan	MPAK	diawali	dengan	adanya	pembentukan	Diskusi	Terarah	Tingkat	Pimpinan	(Executive 
Focus Group Discussion)	yang	pesertanya	terdiri	dari	pimpinan	instansi	pemerintah	daerah	dan	
BPKP	sebagai	narasumber,	dalam	diskusi	tersebut	akan	dipaparkan		materi	berupa	pengetahuan	
tentang	 korupsi	 (5W+2H)	 dan	 anti	 korupsi,	 serta	 bimtek	 pengembangan	 sistem	 pengaduan	
(whistle Blowing).	Tak	hanya	pemaparan	materi,	diskusi	ini	akan	terjadi	pertukaran	informasi	dari	
narasumber	dan	peserta	tentang	anti	korupsi	dan	kegiatan-kegiatan	yang	rawan	terjadi	korupsi.
Keberhasilan	Diskusi	Terarah	Tingkat	Pimpinan	menjadi	kunci	keberhasilan	kegiatan	MPAK	 ini,	
karena	 dari	 diskusi	 tersebut	 diharapkan,	 para	 pimpinan	 instansi	 pemerintah	 daerah	 tersebut	
dapat	 melanjutkan	 pelaksanaan	 kegiatan	 MPAK	 di	 masing-masing	 instansinya,	 dimana	
implementasi	sistem	anti	korupsi	dan	budaya	anti	korupsi	akan	dilaksanakan.
Ketika	 kegiatan	MPAK	 diselenggarakan	 di	 tiap-tiap	 instansi	 atau	 organisasi,	maka	 akan	 dapat	
dipantau	 sampai	 sejauh	 mana	 budaya	 anti	 korupsi	 berlangsung,	 serta	 dapat	 juga	 dipantau	
terselenggaranya sistem pengaduan.

ANTI KORUPSI



E T

A M

26

HUT BPKP

35
Inovasi Pengawasan untuk 

Akuntabilitas Pembangunan Negeri 
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Puncak perayaan ulang tahun ke-
35 BPKP telah digelar pada tanggal 
30 Mei 2018 lalu. Perwakilan BPKP 
se-Indonesia serempak meraya-
kannya dengan berbagai kegiatan 
olahraga, seni, dan sosial.
Menjunjung tema HUT kali ini 
yaitu Inovasi Pengawasan un-
tuk Akuntabilitas Pembangunan  
Negeri, perwakilan BPKP Kaliman-
tan Timur  juga menerapkan inova-
si kedalam kegiatan-kegiatan yang 
dilakukannya. 

Upacara pembukaan PORSENI HUT BPKP & 
Lomba Defile antar bidang

TU IPP

APD

P3A

AN

INVES

P
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Pesta HUT tidak akan 
meriah tanpa adanya lom-
ba-lomba olahraga. Sudah 
menjadi tradisi antar bidang 
untuk berkompetensi dalam 
berbagai perlombaan, antara 
lain catur, voli, bulutangkis, 
tenis meja, dan gaple. Yang 
unik adalah kegiatan lomba 
catur yang dilakukan secara 
beregu yaitu 2vs2 dan bukan 
perorangan. 

Tidak hanya kompeten-
si antar bidang, perwakilan 
BPKP Kaltim juga mengada-
kan kompetensi catur beregu 
antar instansi yang diadakan 
di Aula Kantor Perwakilan 
BPKP Provinsi Kaltim. Tur-
namen catur ini diikuti oleh 
berbagai instansi di wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur 
antara lain BKKBN Perwakilan 
Kalimantan Timur, Kanwil Ke-
menterian Hukum dan HAM 
Provinsi Kalimantan Timur, 
Insektorat Provinsi Kaliman-
tan Timur, PDAM Kota Sa-
marinda, Kejaksaan Tinggi 
Kalimantan Timur dan Kanwil 
Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Kaltim.

Juara 1 diraih oleh Kan-
wil Kumham, juara 2 oleh In-
sektorat Provinsi Kaltim dan 
juara 3 diraih oleh Perwakilan 
BPKP Provinsi Kaltim.

Pemberian hadiah Turnamen Catur Beregu Antar Instansi
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Sebagai wujud kepedulian 
kepada sesama, Dharma Wanita 
Persatuan BPKP Kaltim melaku-
kan bakti sosial ke UPTD Panti 
Sosial “Tresna Werdha Nirwa-
na Puri” Samarinda. Rombon-
gan Dharwa Wanita Persatuan 
BPKP Kaltim yang dipimpin oleh 
Ibu Kepala Perwakilan menyer-
ahkan bantuan kepada panti 
sosial ke UPTD Panti Sosial 
“Tresna Werdha Nirwana Puri” 
Samarinda dan juga melakukan 
kunjungan dan berbagi kepada 
penghuni Rumah Aman yang 
dibina Yayasan Kharisma Pertiwi 
Samarinda. 

Selain kunjungan ke panti, 
BPPK Kaltim juga melakukan 
kegiatan donor darah dan khita-
nan masal yang rutin dilakukan 
setiap tahunnya. Bertempat di 
klinik BPKP Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Timur, dilakukan kh-
itanan massal terhadap 19 anak 
yang dikoordinir oleh Panitia 
HUT BPKP ke-35 bekerjasama 
dengan Rumah Khitan Sama-
rinda. Usai pelaksanaan khitan 
seluruh peserta khitan diber-
ikan bingkisan berupa sarung 
serta berbagai macam souvenir 
sebagai tanda kasih panitia ke-
pada para peserta yang telah 
menyukseskan kegiatan khitan-
an massal.
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Family Gathering merupakan kegiatan 
rutin HUT BPKP yang paling ditunggu-tung-
gu oleh seluruh pegawai BPKP dan keluar-
ganya untuk menjalin kebersamaan dalam 
berbagai rangkaian acara yang meriah. 
Family Gathering tahun ini pun dipastikan 
tidak kalah seru dengan tahun-tahun se-
belumnya. 

Jalan sehat mengawali rangkaian ke-
giatan Family Gathering dan para pegawai 
tampak ceria dan antusias untuk mengiku-
tinya. Setelah berkeringat untuk mengikuti 
jalan sehat, para pegawai disuguhkan saji-
an sarapan berupa nasi kuning dan lontong 
sayur.

Acara dilanjutkan dengan berbagai ke-
giatan antara lain perlombaan untuk anak-
anak, penampilan badut, penampilan para 
korwas bidang diiringi rekan-rekan bidan-
gnya, tarian adat, games, dan doorprize 
dengan hadiah utama sepeda gunung.
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Sebagai salah satu wujud 
kepedulian umat Muslim di bulan 
yang penuh berkah ini, kemarin 
hari Senin tanggal 28 Mei 2018 
Badan Amal Islam (BAI) BPKP Per-
wakilan Provinsi Kalimantan Timur 
mengadakan Buka Puasa dan 
Wisata Belanja bersama anak ya-
tim dari Panti Asuhan Bumi Etam, 
Samarinda.

Kegiatan ini terlaksana atas 
dukungan donatur yang menyisi-
hkan rezekinya tiap tahun melalui 
BAI Perwakilan BPKP Kalimantan 
Timur khusus untuk anak yatim.

Beberapa karyawan/wati 
Muslim mendampingi para anak 
yatim berbelanja di Matahari 
Dept. Store, Plaza Mulia Sama-
rinda, sebanyak 20 anak tersebut 
nampak bersuka cita dengan be-
lanjaan pilihan mereka sendiri.

Acara dilanjutkan dengan ber-
buka bersama di AW Restaurant 
yang juga dihadiri oleh bapak 
Adil Hamonangan P , Kepala Per-
wakilan BPKP Kalimantan Timur 
beserta jajarannya.
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Kemudian sebagai puncak acara 
peringatan di halaman kantor Per-
wakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Timur diselenggarakan upacara da-
lam rangka  Peringatan HUT BPKP 
ke-35. 

Bertindak sebagai Inspektur Up-
acara, Adil Hamonangan Pangihutan 
sekaligus membacakan sambutan 
Kepala BPKP. Inti dari sambutan Kepa-
la BPKP mengajak kepada seluruh 
insan BPKP untuk: “Senantiasa men-
junjung tinggi dan menerapkan nilai-
nilai PIONIR, Mengidentifikasi, men-
ganalisis, serta mengevaluasi produk 
dan proses bisnis yang sudah out of 
date serta yang perlu dikembangkan, 
Merubah Mindset kita untuk dapat 
berfikir dan bertindak dalam melaku-
kan pengawasan yang bersifat makro 
stratejik dan lintas sektoral, Mening-
katkan sinergi dan koordinasi pen-
gawasan dengan institusi/lembaga 
pemerintah lainnya, serta Fokus 
bekerja dengan baik, mengembang-
kan kompetensi dan profesionalitas 
serta menjaga lingkungan kerja yang 
kondusif. 

Rangkaian upacara lainnya ada-
lah penganugerahan Satyalancana 
Karya Satya kepada pegawai di 
lingkungan Perwakilan BPKP Kaltim 
yang sudah mengabdi antara 10 sam-
pai 30 tahun oleh Kepala Perwakilan.

Usai kegiatan upacara, dilanjut-
kan dengan kegiatan ramah tamah 
yang juga mengundang para DPIL di 
sekitar wilayah Provinsi Kalimantan 
Timur serta para pensiunan.
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DANA DESA

PENGAWASAN PROGRAM 
PADAT KARYA TUNAI 
CASH FOR WORK

DANA DESA
Filosofi	pengaturan	pembangunan	desa	berasaskan	pada	keadilan	rekognisi	 (pengakuan	

terhadap	 hak	 asal-usul)	 atau	 keadilan	 kultural	 dalam	 menyokong	 pembangunan	 ekonomi	
nasional. Wacana keadilan rekognisi disini tentunya berbeda dengan wacana keadilan redistribusi 
yang	menjunjung	nilai-nilai	tatananan	neo-liberalisme	dimana	keadilan	ditinjau	sebagai	proses	
distribusi	barang	dan	sumber	daya	yang	adil		seperti	kebijakan	transfer	Dana	Bagi	Hasil	SDA/Non	
SDA	pada	APBN.	Wacana	keadilan	 rekognisi	 lebih	menekankan	pada	bentuk-bentuk	artikulasi	
politik	baru	seperti	ethno-nasionalisme,		Transfer	Dana	Desa.	Hal	ini	merupakan	semangat	baru	
pembangunan	ekonomi	dimulai	dari	desa,	dimana	analisis	wacana	bahwa	akar-akar	ketidakadilan	
sosial	pertama-tama	bermula	dari	struktur	sosial	ekonomi	masyarakat	yang	timpang.

Kenyataannya	 beberapa	 program	 pembangunan	 desa	 tidak	 dilakukan	 swakelola	 tetapi	
dengan	 menggunakan	 pihak	 ketiga	 (kontraktor).	 Padahal	 penggunaan	 dana	 desa	 diarahkan	
untuk	menciptakan	kesempatan	kerja	dan	memberikan	tambahan	upah	pendapatan	masyarakat	
melalui kegiatan swakelola.

Maka	dari	itu,	telah	dibuat	surat	keputusan	bersama	empat	menteri,	dimana	menetapkan	
ruang	lingkup	pelaksanaan	Padat	Karya	Tunai	(PKT)	di	desa	dalam	penggunaan	Dana	Desa	untuk	
pembangunan.

Padat  Karya  Tunai atau Cash for Work	didefinisikan		sebagai		“Kegiatan		pemberdayaan	
masyarakat	 marginal/miskin	 yang	 bersifat	 produktif	 berdasarkan	 pemanfaatan	 sumber	 daya	
alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,  meningkatkan  
pendapatan,		dan		menurunkan		angka		stunting”.		

Pelaksanaan	PKT	yang	bersifat	lintar	sektoral	ini	dimaksudkan	sebagai	berikut:
1.	Menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan 

padat karya tunai.
2.	Memupuk	rasa	kebersamaan,	gotong	ro-yong	dan	partisipasi	masyarakat	desa.
3. Meningkatkan	kualitas	dan	kuantitas	pemberdayaan	masyarakat	desa.
4.	Meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada 

pelayanan	dasar	pendidikan	dan	kesehatan.
5. Menekan	jumlah	penganggur,	setengah	penganggur	dan	masyarakat	miskin.
6.	Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.
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DANA DESA

Permasalahan	yang	menjadi	latar	belakang	perlu	diterapkannya	kebijakan	Padat	Karya	Tu-
nai	adalah	sebagai	berikut:	

Sumber	:	Pedoman	Umum	Pelaksanaan	Padat	Karya	Tunai	di	Desa	Tahun	2018

Kebijakan Cash for Work	 tentunya	 tidak	 bisa	 berjalan	 sendiri.	 Jumlah	 uang/upah	 yang	
diterima	 oleh	 masyarakat	 tersebut	 hanya	 membantu	 perluasan	 kesempatan	 kerja	 sementa-
ra saja. Kebijakan ini perlu juga disinkronisasikan dengan, pertama, kebijakan pengembangan 
Badan	Usaha	Milik	Desa	(BUMDes)	dan	koperasi	sebagai	sarana	pelaksanaan	Program	Unggulan	
Kawasan	Perdesaan	(Prukades),	agar	daya	beli	dan	efek	pengali	ganda	(multiplier effect) tetap 
terjaga di desa, bukan mengalir ke kota. 

Kedua,	untuk	menjaga	kualitas	pembangunan	yang	didasarkan	pada	swakelola	oleh	mas-
yarakat	miskin	dan	pengangguran	di	desa	ini,	perlu	disusun	sebuah	kebijakan	penguatan	pen-
dampingan masyarakat desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pening-
katan	kapasitas	kelompok	rentan,	masyarakat	miskin	dan	perempuan	serta	fasilitasi	keterlibatan	
mereka dalam pengambilan kebijakan strategis di desa. Pendamping desa ini dapat direkrut 
dari	berbagai	macam	disiplin	 ilmu	seperti	 ilmu	rekayasa	teknologi	pembangunan	fisik	dimana	
pendamping	telah	memiliki	kapasitas	dalam	perencanaan	penataan	desa,	manajemen	proyek	
sederhana,	dan	koordinasi	 tenaga	swakelola	dari	masyarakat	miskin	dan	pengangguran	untuk	
melaksanakan pembangunan.

Ketiga,	 adanya	 sinergi	 pelaksanaan	 Cash for Work dengan Program Keluarga Harapan 
(PKH),	 Beras	 Sejahtera	 (Rastra),	 penanganan	pasca	bencana,	 penanganan	wilayah	 kerawanan		
pangan	(food	insecurity)	dan	wilayah	pasca	konflik.

No Masalah Data	Pendukung
1 Masih	tingginya	Angka	Gizi	Buruk	dan	

Stunting
Status	Gizi	Masyarakat	(37,2%	Stunting)

2 Masih	tingginya	Angka	Pengangguran Jumlah	pengangguran	2,39	juta	di	perdesaan

3 Masih	tingginya	Angka	Kemiskinan Jumlah	setengah	masyarakat	miskin,	6	juta	orang	di	
desa

4 Masih	tingginya	tingkat	Kesenjangan	
Pendapatan

Jumlah	pekerja	tak	dibayar	10,58	juta	pekerja	di	desa

5 Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang 
tinggi

Penduduk	miskin	di	desa	27,7	juta	orang.	10,2	juta	
orang	tinggal	di	sekitar	dan	dalam	kawasan	hutan

Kegiatan Cash For Work di Desa difokuskan pada pembangunan 
sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya 
alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat

Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan mendorong keswadayaan dengan berbagai 
bentuk sumbangan dana dari warga yang berkecukupan, tenaga, material dan aset bergerak/
tidak	bergerak	yang	ada	di	desa.	Pembangunan	sarana	dan	prasarana	tersebut	perlu	didasarkan	
pada	rencana	kerja	yang	disusun	sendiri	oleh	desa	sesuai	dengan	kebutuhan	lokal	agar	sesuai	
dengan	kebijakan	penataan	desa	yang	telah	direncanakan	pada	RPJMDes.

“ “
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Jenis-jenis	kegiatan	yang	dapat	
memanfaatkan	kebijakan	Cash For Work

Pembangunan	dan/atau	rehabilitasi	
sarana prasarana perdesaan sesuai 
dengan	daftar	kewenangan	desa
• Perbaikan	alur	sungai	dan	irigasi;
• Pembangunan dan/atau perbaikan 

jalan	dan	jembatan	skala	desa;
• Tambatan	perahu;	dsb.

Pemanfaatan	lahan	untuk	meningkatkan
produksi,	termasuk	di	kawasan	hutan
• Pertanian;
• Perkebunan;
• Peternakan;	dan
• Perikanan.

Pemberdayaan Masyarakat
• Pengelolaan	limbah;
• Pengelolaan	sampah;
• Pengelolaan lingkungan 

permukiman;
• Pengembangan	energi	terbarukan;	

dan
• Penyediaan dan pendistribusian 

makanan	tambahan	bagi	anak	(bayi	
dan balita).

Kegiatan	Produktif	Lainnya
• Ekonomi	Kreatif,	pengembangan	

potensi ekonomi lokal dengan 
mendorong	kewirausahaan;

• Pengelolaan	hasil	produksi	
pertanian;

• Pengelolaan	usaha	jasa	dan	industri	
kecil;	dan

• Pariwisata.

Kegiatan Lainnya
• Kegiatan	yang	tidak	berhubungan	

langsung dengan penyelesaian 
pekerjaan	fisik	bangunan,	
tetapi	mendukung	keberhasilan	
pelaksanaan	pekerjaan	fisik	
tersebut,	misalnya	antara	lain:	
mengemudikan kendaraan 
pengangkut	bahan	dan	alat	kerjA
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DANA DESA

Dengan	mempertimbangkan	risiko-
risiko desa dengan stunting	tinggi,	
desa yang banyak pengangguran/
setengah	pengangguran,	
merupakan kantong kemiskinan 
dan diutamakan desa yang menjadi 
kantong Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI),	telah	ditetapkan	1.000	desa	
pada	100	kabupaten	sebagai	lokasi	
percontohan.	Kabupaten	yang	
menjadi	wilayah	percontohan	
di	Kalimantan	Timur	adalah	
Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelaksanaan Cash for Work 
dikoordinasikan	oleh	Menteri	
Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan dengan 
membentuk Sekretariat Bersama 
Pusat (terdiri dari kementerian 
dan lembaga), Sekretaris Bersama 
Provinsi	dan	Sekretaris	Bersama	
Kabupaten Kota. Peran BPKP dalam 
pengawalan kebijakan Cash for 
Work	adalah	sebagai	berikut:
1.	Bersama APIP melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan 
program padat karya yang 
dilaksanakan	oleh	K/L/Pemda;

2.	 Pendampingan dan bimbingan 
teknis dalam pelaporan 
keuangan	APBDesa	termasuk	
Dana	Desa;	dan

3. Pengawasan tata kelola 
keuangan desa.

Atas	hal	tersebut,	Deputi	Kepala	
BPKP Bidang Pengawasan 
Polhukam	dan	PMK	menerbitkan	
Pedoman Pengawasan Program 
Padat	Karya	Tunai	di	Desa	Tahun	
2018	Nomor	S-206/D2/04/2018	
tanggal	23	Februari	2018.	Pedoman	
tersebut digunakan sebagai acuan 
pengawasan	untuk	memastikan	

bahwa	kegiatan	padat	karya	
telah	dilaksanakan	sesuai	dengan	
ketentuan, standar, rencana, atau 
norma	yang	telah	ditetapkan,	
dan memberikan rekomendasi 
jika	dijumpai	ketidaksesuaian	
pelaksanaan Padat Karya Tunai di 
desa dengan ketentuan, standar, 
rencana,	atau	norma	yang	telah	
ditetapkan.
 

Potensi	masalah	yang	mungkin	
timbul	dalam	Program	Padat	
Karya	Tunai	Dana	Desa	ini	dapat	
diidentifikasikasikan	sebagai	
berikut:
1.	 Petunjuk teknis operasional 

kegiatan, desain teknis dan 
rencana kerja teknis kegiatan 
pekerjaan	konstruksi	sederhana	
belum	disosialisasikan;

2.	 Belum	ada	identifikasi	tenaga	
kerja lokal dan belum ada 
pendaftaran	ke	institusi	jaminan	
kesehatan;

3. Desain	teknis	dan	rencana	
kerja teknis kegiatan belum 
disesuaikan kembali dengan 
kondisi	di	lapangan;

4.	 Proses	pengadaan	tidak	sesuai	
dengan	Perpres	No.54	tahun	
2010	dan	perubahannya;

5.	 Penggunaan	Dana	Desa	untuk	
Padat Karya Tunai belum 
disosialisasikan	di	tingkat	
kabupaten/kota dan/atau di 
tingkat	desa;

6.	 Tim	Fasilitasi	Penggunaan	Dana	
Desa	untuk	Padat	Karya	Tunai	
belum	dibentuk;

7. Tenaga kerja bukan berasal dari 
kelompok	sasaran	dan	tidak	

berasal	dari	desa	setempat;
8.	 Alokasi	Hari	Orang	Kerja	(HOK)	

kurang dari persyaratan minimal 
30%;

9.	 Tidak	dilaksanakannya	kegiatan	
peningkatan kapasitas bagi 
pengawas,  pengelola,  dan/
atau  pelaksana  teknis  untuk 
kelompok masyarakat pelaksana 
swakelola	sehingga	kapasitas	
mereka	di	bawah	standar;

10.	Tidak	dilaksanakannya	
pembinaan teknis pada 
pemerintah	desa	dan	
pendampingan teknis pada 
kelompok masyarakat pelaksana 
swakelola	sehingga	mereka	
tidak	bekerja	secara	optimal;

11.	Lokasi	kegiatan	berbeda	dengan	
yang	telah	ditetapkan;

12.	Sumber	daya	dan	tenaga	kerja	
bukan	dari	wilayah	setempat	
sehingga	menimbulkan	
kesenjangan sosial di 
masyarakat;

13.	Tenaga	kerja	tidak	hadir	
melaksanakan pekerjaan tetapi 
mendapatkan	upah;

14.	Masyarakat		tidak		menerima		
dana  tunai  padat  karya 
sebagaimana	mestinya	sesuai	
tarif	yang	berlaku	di	desa	
tersebut;

15.	Kualitas		hasil		pekerjaan		
tidak		sesuai		dengan		yang	
direncanakan,		tidak	berfungsi		
dengan		baik,		dan		tidak	
memberikan	manfaat	bagi	
masyarakat;

16.	Hasil	pekerjaan	tidak	
diserahterimakan	dari	K/L	
penanggung jawab kepada 
pemerintah	desa	dan	kelompok	
masyarakat;	dan

17.	Kelompok	masyarakat	pelaksana	
swakelola	tidak	melaporkan	
hasil	pelaksanaan	kagiatan	
swakelola secara berkala.

KRITERIA 
PENERAPAN LOKASI
CASH ON WORK

check	list
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DANA DESA

Dengan	mempertimbangkan	potensi	masalah	pada	saat	melakukan	
pengawasan	tersebut,	maka	diharapkan	dapat	dipetakan	efektivitas	
pelaksanaan	Padat	Karya	Tunai	di	desa	berdasarkan	efektifitasnya	dan	

berdasarkan kesesuaian kriterianya.
Output dari kegiatan pengawasan atas program/ kegiatan Padat Karya 
Tunai di desa berupa laporan atas kondisi pelaksanaan kegiatan Padat 
Karya Tunai di desa dan memberikan rekomendasi apabila dijumpai 

kelemahan	dalam	kaitannya	dengan	peningkatan	efektifitas	dan	efisiensi	
pelaksanaan	kegiatan	tersebut.	Atas	pemetaan	efektifitas	dan	kesesuaian	

kriteria di atas, BPKP memberi saran dan rekomendasi perbaikan 
pelaksanaan program Cash for Work	agar	desa	yang	tidak	efetif	dan/atau	

tidak	sesuai	kriteria	dapat	melakukan	perbaikan.
Diharapkan	pada	tahun	2019,	pelaksanaan	program/kegiatan	Padat	Karya	
Tunai	di	desa	dapat	dievaluasi	dan	dianalisis	kemungkinan	untuk	dapat	

dilakukan	replikasi	pada	tahun	selanjutnya.

oleh Alvian Fauzi Putra 
  Auditor Pertama Bidang APD

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Tidak	Efektif,	
Sesuai Kriteria

Efektif,
Sesuai Kriteria

Tidak	Efektif,	
Tidak Sesuai 

Kriteria

Efektif,
Tidak Sesuai 

Kriteria

Sumber	:	Pedoman	Pengawasan	BPKP	Program	
Padat	Karya	Tunai	di	Desa	Tahun	2018.
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1.	 Fraud	:	tindakan	curang,	yang	dilakukan	
sedemikian	rupa,	sehingga	menguntungkan	diri	
sendiri	/	kelompok	atau	merugikan	pihak	lain	
(perorangan,	perusahaan	atau	institusi)

2.	 Keterangan	Ahli	:	Keterangan	yang	diberikan	oleh	
seorang	yang	memiliki	keahlian	khusus	tentang	
hal	yang	diperlukan	untuk	membuat	terang	suatu	
perkara pidana dan/atau  
perdata	guna	kepentingan	pemeriksaan

3. Pemberian	Keterangan	Ahli	(PKA)	:	memberi	
keterangan	yang	berkaitan	dengan	keahlian	
profesi	auditor	dalam	bidang	auditing dan 
akuntansi	atas	suatu	kasus	tindak	pidana	korupsi	
dan	atau	perdata	serta	telah	dalam	tahap	
penyidikan	atau	memberikan	keterangan	ahli	di	
depan sidang pengadilan

4.	 Penyidikan	:	serangkaian	tindakan	penyidik	dalam	
hal	dan	menurut	cara	yang	diatur	dalam	undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti	yang	dengan	bukti	itu	membuat	terang	
tentang	tindak	pidana	yang	terjadi	dan	guna	
menemukan tersangkanya.

5. Audit	Penghitungan	Kerugian	Keuangan	Negara	
(PKKN)	:	audit	dengan	tujuan	untuk	menyatakan	
pendapat mengenai nilai kerugian keuangan 
negara	yang	diakibatkan	oleh	penyimpangan	dari	
hasil	penyidikan	dan	digunakan	untuk	mendukung	
tindakan	litigasi.

6.	 Audit	investigatif	:	proses	mencari,	menemukan,	
mengumpulkan, dan menganalisis serta 
mengevaluasi	bukti-bukti	
secara	sistematis	oleh	
pihak	yang	kompeten	
dan independen untuk 
mengungkapkan	fakta	atau	
kejadian yang sebenarnya 
tentang	indikasi	tindak	
pidana korupsi dan/atau 
tujuan	spesifik	lainnya	sesuai	
peraturan yang berlaku.

1.	 Kode	Etik	:	pernyataan	tentang	prinsip	moral	
dan	nilai	yang	digunakan	oleh	auditor	sebagai	
pedoman	tingkah	laku	dalam	melaksanakan	tugas	
audit intern.

2.	 Pengendalian Mutu (Quality Control)	:	sistem	
untuk	memperoleh	keyakinan	bahwa	suatu	
kegiatan	atau	pekerjaan	yang	dilakukan	telah	
memenuhi	standar	profesi	dan	ketentuan	
penugasan yang berlaku.

3. Kendali	Mutu	(KM)	:	alat	untuk	mencatat	atau	
mendokumentasikan	setiap	kegiatan	pengawasan	
sehingga	setiap	terjadi	penyimpangan	akan	
mudah	diketahui	dan	segera	dilakukan	
pembenahan	yang	diperlukan.

4.	 Sistem	Pengendalian	Intern	(SPI)	:		proses	
yang	integral	pada	tindakan	dan	kegiatan	yang	
dilakukan	secara		terus		menerus		oleh		pimpinan		
dan		seluruh	pegawai		untuk		memberikan		
keyakinan  memadai atas  tercapainya  tujuan  
organisasi		melalui		kegiatan	yang		efektif		
dan		efisien,		keandalan		pelaporan	keuangan,		
pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan 
terhadap	peraturan	perundang-undangan.

5. SPIP	:	sistem		pengendalian		intern		(SPI)		yang	
diselenggarakan		secara		menyeluruh		di		
lingkungan	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	
daerah.

6.	 Aparat	Pengawas	Intern	Pemerintah	(APIP)	:	
aparat yang melakukan pengawasan melalui 
audit,	reviu,	evaluasi,	pemantauan,	dan	kegiatan	
pengawasan	lain	terhadap	penyelenggaraan	tugas	
dan	fungsi	organisasi.

7. Manajemen	Risiko	:	sebuah	proses	untuk	
mengidentifikasi,	menilai,	mengelola,	dan	
mengendalikan	peristiwa	atau	situasi	potensial	
untuk memberikan keyakinan memadai tentang 
pencapaian tujuan organisasi.

8.	 Audit	:	proses	identifikasi	masalah,	analisis,	dan	
evaluasi	bukti	yang	dilakukan	secara	independen,	
obyektif	dan	profesional	berdasarkan	standar	
audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas,	efektifitas,	efisiensi,	dan	keandalan	
informasi	pelaksanaan	tugas	dan	fungsi	instansi	
pemerintah.

9.	 Audit	Kinerja	:	audit	atas	pelaksanaan	tugas	
dan	fungsi	instansi	pemerintah	yang	terdiri	atas	
audit	aspek	ekonomi,	efisiensi,	dan	audit	aspek	
efektivitas,	serta	ketaatan	pada	peraturan.

KAMUS PENGAWASAN KAMUS INVESTIGASI
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Undang-undang	Nomor	6	Tahun	2014	 tentang	Desa	beserta	peraturan	pelaksanaannya	 telah	
mengamanatkan	 pemerintah	 desa	 untuk	 lebih	 mandiri	 dalam	 mengelola	 pemerintahan	
dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan 
dan	 kekayaan	 milik	 desa.	 Desa	 diberikan	 kesempatan	 yang	 besar	 untuk	 mengurus	 tata	
pemerintahannya	sendiri	serta	pelaksanaan	pembangunan	untuk	meningkatkan	kesejahteraan	
dan	kualitas	hidup	masyarakat	desa.	
Pendapatan	Pemerintah	Desa	sebagian	besar	berasal	dari	pendapatan	transfer	yaitu	Dana	Desa	
yang	berasal	dari	APBN,	dan	Alokasi	Dana	Desa	 (ADD)	 serta	Bantuan	Keuangan	yang	berasal	
dari	 APBD	 Kabupaten/Kota.	 Meskipun	 pemerintah	 desa	 telah	 mendapatkan	 bantuan	 dana	
yang	tidak	 sedikit	 tersebut	 dalam	pelaksanaan	pembangunan	di	 desa,	 pemerintah	desa	 juga	
dapat	menggali	potensi-potensi	desa	dan	meningkatkan	pemanfaatan	aset	desa	yang	sebesar-
besarnya	dalam	rangka	membawa	perubahan	untuk	kesejahteraan	masyarakat	desa.	Salah	satu	
usaha	yang	dapat	dilakukan	oleh	pemerintah	desa	yaitu	dengan	mendirikan	Badan	Usaha	Milik	
Desa	(BUM	Desa).
BUM	Desa	adalah	badan	usaha	yang	seluruh	atau	sebagian	besar	modalnya	dimiliki	oleh	desa	
melalui	 penyertaan	 secara	 langsung	 yang	 berasal	 dari	 kekayaan	 desa	 yang	 dipisahkan	 guna	
mengelola	 aset,	 jasa	 pelayanan,	 dan	 usaha	 lainnya	 untuk	 sebesar-besarnya	 kesejahteraan	
masyarakat desa. 
Pendirian	BUM	Desa	disepakati	melalui	Musyawarah	Desa	yang	mencakup	pokok	bahasan:

1.	Pendirian	BUM	Desa	sesuai	dengan	kondisi	ekonomi	dan	sosial	budaya	masyarakat;
2.	Organisasi	pengelola	BUM	Desa;
3. Modal	usaha	BUM	Desa;	dan
4.	Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	Tangga	BUM	Desa.

Hasil	 kesepakatan	musyawarah	 tersebut	menjadi	pedoman	bagi	pemerintah	desa	dan	badan	
permusyawaratan	desa	untuk	menetapkan	peraturan	desa	tentang	pendirian	BUM	Desa.	

BUM	 Desa	 harus	 dikelola	 dengan	 semangat	 kekeluargaan	 dan	 kegotongroyongan	 dan	 hasil	
usahanya	 dimanfaatkan	 untuk	 pengembangan	 usaha	 pembangunan	 desa,	 pemberdayaan	
masyarakat	 desa,	 dan	 pemberian	 bantuan	 untuk	 masyarakat	 miskin	 melalui	 hibah,	 bantuan	
sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa	(APBDes).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat 
Pengawasan	 Intern	 Pemerintah	 (APIP)	 yang	 menyelenggarakan	
fungsi	 pengawasan	 intern	 terhadap	 akuntabilitas	 keuangan	

negara/daerah	 dan	
pembangunan nasional 
turut berperan dalam 
melakukan pembinaan, 
evaluasi,	dan	pengawasan	
terhadap	 pengembangan	
manajemen dan sumber 
daya manusia pengelola 
BUM	 Desa.	 Hal	 tersebut	
direalisasikan melalui 

BUMDes

AKUNTABEL DENGAN SIA BUMDes
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kerjasama	dengan	Kementerian	Desa,	Pembangunan	Daerah	Tertinggal,	dan	Transmigrasi	yaitu	
melakukan	 pengembangan	 Aplikasi	 Sistem	 Informasi	 Akuntansi	 Badan	Usaha	Milik	 Desa	 (SIA	
BUMDes)	dan	telah	dirilis	pada	akhir	tahun	2016.

SIA	 BUMDes	 dikembangkan	 untuk	 membantu	 pengelola	 operasional	 BUM	 Desa	
dalam	 penganggaran,	 penatausahaan	 keuangan,	 penyusunan	 laporan	 keuangan	 dan	
pertanggungjawaban	 keuangan,	 serta	 pelaporan	 kinerja	 BUM	 Desa	 yang	 sesuai	 dengan	
ketentuan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	
Dalam	 pemenuhan	 kebutuhan	 pembukuan	 transaksi	 keuangan	 BUM	 Desa,	 aplikasi	 ini	 juga	
diberikan	fitur-fitur	yang	secara	otomatis	dapat	membentuk	laporan-laporan	keuangan	sebagai	
bentuk	pertanggungjawaban	keuangan	BUM	Desa	yang	sesuai	dengan	ketentuan	yang	berlaku.	
Transaksi-transaksi	 yang	 telah	 tercatat	dalam	sistem	akan	diolah	untuk	menghasilkan	 laporan	
keuangan	pokok	dan	laporan	pembukuan	lainnya.	Dokumen	laporan	keuangan	seperti	neraca,	
laporan	hasil	usaha,	laporan	arus	kas,	jurnal	pembukuan,	buku	besar,	dan	dokumen	keuangan	
lainnya	dapat	dicetak	secara	langsung	melalui	aplikasi	ini	sehingga	dapat	mempercepat	proses	
penatausahaan	dan	pelaporan	keuangan	BUM	Desa.
Perwakilan	BPKP	Provinsi	Kalimantan	Timur	pada	tahun	2018	ini	menargetkan	untuk	melakukan	
sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan pengoperasian Aplikasi 
SIA	 BUMDes	 kepada	 BUM	 Desa	 di	 lingkungan	 Provinsi	 Kalimantan	 Timur.	 Kegiatan	 tersebut	
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, pengembangan manajemen dan sumber 
daya	manusia	pengelola	BUM	Desa.	
Sebelum	 kegiatan	 tersebut	 dilaksanakan,	 Perwakilan	 BPKP	 Provinsi	 Kalimantan	 Timur	 akan	
melakukan	 koordinasi	 dengan	 pemerintah	 daerah	 kabupaten/kota	 setempat	 dimana	 BUM	
Desa	yang	menjadi	objek	piloting	berada	serta	mengusulkan	pembentukan	 forum	koordinasi.	
Kegiatan	ini	difokuskan	pada	asistensi	penyusunan	laporan	keuangan	BUM	Desa,	pengumpulan	
dan	analisis	data,	melakukan	 instalasi	Aplikasi	SIA	BUMDes,	dan	dilanjutkan	dengan	pelatihan	
penggunaan	Aplikasi	SIA	BUMDes.
Dengan	adanya	aplikasi	SIA	BUMDes	diharapkan	dapat	memberikan	informasi	mengenai	kinerja	
keuangan	BUM	Desa	dan	membantu	dalam	penyajian	laporan	keuangan	dan	pertanggungjawaban	
keuangan	 yang	 memenuhi	 karakteristik	 kualitatif	 laporan	 keuangan	 serta	 bermanfaat	 bagi	
pengguna untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang strategis.

oleh  : Wijoseno Lelono
Auditor Pelaksana Bidang AN

BPKP Provinsi Kalimantan Timur



Pemerintah	 Indonesia	 memiliki	 komitmen	 untuk	
melanjutkan	keberhasilan	capaian	 target	Millennium 
Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi 

(WSS-MDG),	 yang	 telah	 berhasil	 menurunkan	 separuh	
dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses 
air	minum	dan	 sanitasi	 dasar	pada	 tahun	2015.	Program	
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(Pamsimas)	 telah	 menjadi	 salah	 satu	 program	 andalan	
nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan 
terhadap	fasilitas	air	minum	dan	sanitasi	yang	layak	dengan	
pendekatan berbasis masyarakat.
Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima 
komponen	program:
1.	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 
kelembagaan	daerah	dan	desa;

2.	Peningkatan	perilaku	higienis	dan	pelayanan	sanitasi;
3. Penyediaan	sarana	air	minum	dan	sanitasi	umum;
4.	Hibah	Insentif;	dan,
5. Dukungan	teknis	dan	manajemen	pelaksanaan	program.
Dari	 program	 Pamsimas	 ini	 diharapkan	 masyarakat	
dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang 
berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku 
hidup	 bersih	 dan	 sehat.	 Dan	 secara	 khusus,	 Pamsimas	
bertujuan	 meningkatkan	 perilaku	 higienis	 di	 masyarakat	
serta	meningkatkan	akses	masyarakat	terhadap	sarana	air	
minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
Sasaran desa yang mendapatkan program PAMSIMAS ini 
adalah	desa	tersebut	memang	berada	di	lokasi	pedalaman	
dan	 terpencil,	 dan	 memang	 tidak	 termasuk	 ke	 dalam	
wilayah	 perluasan	 jaringan	 air	 PDAM,	 sehingga	 	 tidak	
terjangkau dengan sistem perpipaan.
Adapun	tahapan	yang	dilalui	untuk	memperoleh	bantuan	
Pamsimas,	diantaranya	adalah	pengajuan	surat	minat	dan	
proposal	 dari	 desa	 guna	 diverifikasi	 tingkat	 kabupaten	
sebelum	diserahkan	ke	pusat.	Tahapan	selanjutnya	adalah	
seleksi proposal yang dilanjutkan dengan penetapan calon 
desa	 sasaran,	 kemudian	 pemicuan	 perubahan	 perilaku	
masyarakat	 desa	 seperti	 komitmen	 tidak	 membuang	
kotoran di sungai, komitmen penerapan sanitasi atau 
hidup	bersih	dan	sehat	mulai	sekolah,	kantor	desa,	hingga	
lingkungan masyarakat.
Kemudian	bupati	mengusulkan	ke	pusat	sebagai	calon	desa	
sasaran	 Pamsimas	 dengan	 ketentuan,	 pemerintah	 desa	
menyediakan	anggaran	dari	APBDes	sebesar	10%	dari	total	
nilai	program	Pamsimas	sebagai	bentuk	komitmen	bahwa	
daerah	bisa	bersungguh-sungguh	menjalankannya.
Selain	itu,	desa	yang	menjadi	sasaran	Pamsimas	juga	harus	
melengkapi	 syarat	 tertentu	 seperti	 wajib	 menyediakan	
kontribusi	masyarakat	sebesar	20%	yang	merupakan	dana	
pendukung	 bagi	 pembiayaan	 kegiatan	 yang	 dibutuhkan	
oleh	masyarakat	sebagai	wujud	dari	komitmen	membangun	
rasa	memiliki	dan	rasa	 tanggungjawab	terhadap	kegiatan	
maupun	 hasil	 kegiatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 masyarakat	

sendiri. Kontribusi masyarakat ini dalam bentuk tunai 
minimal	 sebesar	 4%	 dan	 tenaga	 kerja/material	 minimal	
sebesar	16%.
Dukungan	 pendanaan	 program	 PAMSIMAS	 tidak	 hanya	
bersumber	 dari	 pemerintah	 saja,	 namun	 juga	 dari	
non	 pemerintah.	 Salah	 satunya	 berasal	 dari	 program	
Corporate Sosial Responsibility (CSR/Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan	yang	mengacu	dan	diatur	didalam	UU	No.	40	
Tahun	2007	tentang	Perseroan	Terbatas).
Tedapat	4	(empat)	kabupaten	di	Provinsi	Kalimantan	Timur	
yang	memperoleh	program	Pamsimas,	antara	lain:	

No Kabupaten
Sumber	Dana

APBN/Loan APBD

1. Paser 8	desa 3 desa

2. Kutai Barat 8	desa -

3. Kutai 
Kartanegara 11	desa 3 desa

4. Kutai Timur 6	desa 2	desa

Jumlah 33 desa 8	desa



Nilai	 bantuan	 untuk	 mewujudkan	 Pamsimas	 tidak	
lebih	dari	Rp245	juta	per	desa.	Perbedaan	nilai	karena	
melihat	dari	berbagai	sisi	seperti	jenis	sumber	air	yang	
dimanfaatkan	 apakah	 langsung	 dari	 air	 terjun	 atau	
memanfaatkan	sungai,	termasuk	terkait	dengan	jarak	
antara sumber air ke tempat tandon penampungan 
air, dan kriteria lain. Sementara dalam penerapannya 
diutamakan	dapat	memanfaat	kan	sumber	air	gravitasi	
jika	di	kampung	tersebut	memiliki	air	terjun.	Jika	tidak	
ada	air	terjun,	maka	memanfaatkan	air	sungai	bersih	
dan	tetap	difilter	sebelum	dialirkan	ke	rumah-rumah	
warga. 
Berdasarkan data MIS (quick status) progress 
kegiatan	di	Kalimantan	Timur	telah	mencapai	87,50%.	
Beberapa	 kendala	 yang	 mempengaruhi	 capaian	
progres	 pelaksanaan,	 salah	 satunya	 terkait	 dengan	
kekosongan	 fasilitator	 yang	 masih	 terjadi	 pasca	
pelatihan	penyegaran	fasilitator	yang	baru	lalu.
Salah	satu	bentuk	hasil	kegiatan	program	Pamsimas	di	
Provinsi	Kalimantan	Timur	adalah	telah	diresmikannya	

Sarana	 Air	 Minum	 (SAM)	 Desa	 Saliki	 Kecamatan	
Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada 
13	 Februari	 2018	oleh	 Plt.	 Bupati	 Kutai	 Kartanegara	
Provinsi	Kalimantan	Timur	Drs.	Edi	Damansyah,	M.Si.
Terkait kegiatan pembangunan sarana air minum 
di	 Desa	 Saliki	 sumber	 pendanaannya	 merupakan	
kolaborasi dari penganggaran Pamsimas melalui BLM 
APBN,	APBDes,	Masyarakat	dan	pihak	 swasta	dalam	
hal	 ini	 PT.	 VICO	 Indonesia	 dan	 PT.	 Tritunggal	 Sentra	
Buana.
Rencana	 jumlah	 jiwa	 yang	 akan	menjadi	 pemanfaat	
sarana	 air	minum	berjumlah	 1.461	 jiwa	 yang	 terdiri	
dari	 8	 RT	 dengan	 sistem	 pembayaran	 berdasarkan	
jumlah	 pemakaian	 (kubikasi).	 Untuk	 pengelolaannya	
telah	 dibentuk	 Badan	 Pengelola	 SPAMS	 yang	
kedepannya	 akan	 bersinergi	 dengan	 BUMDes	 yang	
telah	ada	lebih	dahulu.

oleh : Irma Ika Melati
Auditor Pertama Bidang IPP 

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

IPP

LEBIH DEKAT DENGAN
PAMSIMAS
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ORGANISASI ANDA
TIDAK PERLU
MANAJEMEN RISIKO, JIKA...
Ditengah	gencarnya	berbagai	organisasi	menerapkan	manajemen	risiko,	atau	saat	ini	lebih	sering	
diperkenalkan	 dengan	 istilah	 Strategic Risk Management atau Enterprise Risk Management, 
masih	terdapat	organisasi	yang	belum	memulai	atau	bahkan	belum	berniat	menerapkan	ERM	di	
organisasinya.	Organisasi	dalam	konteks	artikel	ini	tidak	hanya	perusahaan,	melainkan	organisasi	
apapun,	termasuk	organisasi	di	sektor	pemerintah.	Resistensi	untuk	tidak	menerapkan	ERM	tentu	
di	latar	belakangi	oleh	berbagai	hal,	terutama	masih	banyak	organisasi	yang	belum	memahami	
secara	nyata	manfaat	dari	pengadopsian	ERM	tersebut.
Secara	 singkat,	 terdapat	 tiga	 pertanyaan	 yang	 bias	 anda	 jawab	 untuk	 menentukan	 apakah	
organisasi	anda	membutuhkan	ERM	atau	tidak.	Pertanyaan	pertama	adalah	apakah	organisasi	
anda memiliki tujuan yang ingin dicapai? Sekilas pertanyaan ini mungkin terkesan konyol, namun 
pertanyaan	sederhana	ini	justru	merupakan	pertanyaan	yang	mendasar	dan	fundamental.	Jika	
anda	tidak	memahami	apa	tujuan	dari	organisasi	anda,	atau	setelah	anda	melakukan	berbagai	
penelaahan,	anda	tetap	tidak	menemukan	adanya	suatu	pernyataan	tujuan	yang	 ingindicapai	
organisasi,	khususnya	tujuan	yang	dapat	diukur,	yang	dapat	dijadikan	acuan	bagi	seluruh	pihak	di	
dalam	organisasi	untuk	mengetahui	apakah	kinerja	mereka	telah	berhasil	mendukung	organisasi	
tempat	mereka	bernaung,	maka	anda	 tak	perlu	 risau	mempertimbangkan	untuk	mengadopsi	
ERM.	Kenapa?	Karena	tanpa	adanya	tujuan	yang	akan	dicapai,	tidak	ada	risiko	yang	muncul	yang	
dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan.
Lalu, jika pertanyaan pertama tersebut dijawab dengan jawaban ‘ya’ maka akan dilanjutkan 
dengan	 pertanyaan	 kedua,	 yaitu,	 apakah	 kegagalan	 pencapaian	 tujuan	 dapat	 mengancam	
keberlanjutan	organisasi?.	Secara	 ringkas	dapat	dipahami	bahwa	meskipun	sebuah	organisasi	
memiliki tujuan strategis yang ingin dicapai, tetapi kegagalan atas pencapaian tujuan tersebut 
tidak	memiliki	 dampak	 apapun	 terhadap	organisasi,	 artinya	 dengan	 kata	 lain	 tidak	 ada	 risiko	
yang	perlu	dikelola.	 Sebagai	 gambaran,	 setelah	berbagai	 risiko	 telah	diidentifikasi	 dan	dinilai,	
akan	muncul	sebuah	profil	risiko	yang	terkait	dengan	pencapaian	tujuan.	Idealnya,	risiko-risiko	
tersebut	 akan	 dimitigasi	 guna	 menjaga	 agar	 tujuan	 organisasi	 tetap	 bisa	 dicapai.	 Jika	 suatu	
organisasi	 tidak	 terpengaruh	 dengan	 ketidak	 tercapaian	 tujuannya,	 maka	 tentu	 secara	 logis	
tidak	perlu	ada	risiko-risiko	yang	harus	dikelola.	Sehingga,	jika	jawaban	dari	pertanyaan	kedua	
tersebut	adalah	‘tidak’	maka	ERM	tidak	perlu	diadopsi.	Sebaliknya,	jika	jawabannya	adalah	‘ya’	
maka	organisasi	perlu	menjawab	pertanyaan	ketiga.	
Pertanyaan	 ketiga	adalah	apakah	 terdapat	 kepastian	 tentang	 keberhasilan	pencapaian	 tujuan	
organisasi	 dan	 seluruh	 aktivitas	 yang	 dilakukan	 oleh	 organisasi	 untuk	 mencapai	 tujuan	
tersebut?.	Jika	anda	mampu	memastikan	bahwa	seluruh	aktivitas	yang	dilakukanakan	berjalan	
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sesuai	 rencana,	dan	mencapai	hasil	 yang	diharapkan,	maka	organisasi	 anda	tidak	 sedikit	pun	
memerlukan	 ERM.	 Atas	 pertanyaan	 ketiga	 tersebut	 anda	 cukup	 menjawab	 ‘tidak’	 dan	 ERM	
sama	sekali	tidak	anda	perlukan.	Namun,	fakta	berbicara,	tidak	ada	hal	yang	pasti	di	dunia	ini.	
Ketidakpastian	bahkan	dapat	muncul	tidak	hanya	dari	internal	organisasi,	melainkan	juga	datang	
dari	luar	organisasi.	Ketidakpastian	tersebutlah	yang	melahirkan	berbagai	risiko,	yang	mau	tidak	
mau	 harus	 dihadapi	 oleh	 organisasi.	 Bagaimana	 cara	 terbaik	 untuk	 menghadapi	 risiko-risiko	
tersebut?	Tentu	saja	dengan	mengelolanya,	memahami	 setiap	 risiko	yang	ada	baik	penyebab	
dan akibatnya, termasuk mengukur seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan 
dampaknya,	 untuk	 membuat	 prioritas	 risiko.	 Prioritas	 sangat	 penting	 karena	 sumber	 daya	
organisasi	memiliki	batasan	sehingga	tidak	semua	risiko	tersebut	dapat	dimitigasi.
Artinya,	 jika	tiga	pertanyaan	 tersebut	ditelaah,	 semuanya	bermuara	pada	satu	hal	yang	sama	
yaitu	tujuan	organisasi.	Tanpa	adanya	tujuan	organisasi	yang	jelas	dan	terukur,	tidak	ada	gunanya	
menerapkan	manajemen	risiko.	Karena	berdasarkan	tujuan	organisasi	itulah	pengelolaan	risiko	
dilakukan.	Jika	organisasi	anda	selalu	menjawab	‘tidak’	pada	tiga	pertanyaan	di	atas,	maka	anda	
tidak	 perlu	 repot-repot	mempelajari	 bagaimana	 kerangka	 ERM,	 bagaimana	membangun	 tata	
kelola pengelolaan risiko, bagaimana membangun kebijakan pengelolaan risiko dan penanaman 
budaya	 sadar	 risiko	 di	 seluruh	 level	 organisasi.	 Namun,	 anda	 tidak	 bisa	 kemudian	 berkata,	
“enakya	tidak	perlu	menerapkan	ERM”.	Karena	sesungguhnya	kalimat	yang	lebih	tepat	adalah	
“ternyata	organisasi	saya	tidak	perlu	ada.”
Sebaliknya,	 jika	 pertanyaan	 pertama,	 kedua,	 dan	 ketiga	 menghasilkan	 jawaban	 ‘ya’,	 maka	
anda perlu menyegerakan untuk menerapkan ERM, seandainya organisasi anda belum 
menerapkannya.	Implementasi	ERM	yang	efektif	bukan	hanya	didasari	oleh	adanya	regulasi	yang	
mewajibkan	penerapannya.	Justru,	jika	hanya	ditujukan	untuk	memenuhi	kepentingan	peraturan	
perundangan,	ERM	tidak	akan	memberikan	manfaat	yang	sesungguhnya.	Pondasi	pertama	untuk	
menerapkan	ERM	yang	efektif	adalah	memahami	bahwa	organisasi	anda	memang	memerlukan	
ERM	guna	mencapai	tujuan	organisasi.	Sehingga	pengelolaan	risiko	akan	selalu	merekat	pada	
proses bisnis organisasi, sejak penetapan strategi sampai pada day-to-day activities organisasi, 
bukan	didasari	oleh	compliance approach.

Oleh: Betrika Oktaresa
Pegawai Re-entry pada
Deputi Akuntan Negara
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1.	 Bersangkutan	dengan	profesi,	butuh	
kepandaian	khusus	dan	adanya	
pembayaran dalam melakukannya

2.	 Ketentuan	perilaku	yang	harus	dipatuhi	
oleh	orang	yang	menjalankan	profesi

3. Asosiasi	Auditor	Intern	Pemerintah	
Indonesia

4.	 Sikap	jujur	yang	tidak	dipengaruhi	
pendapat	dan	pertimbangan	pribadi	atau	
golongan dalam mengambil keputusan

5. Sikap yang mencakup pikiran yang 
selalu mempertanyakan dan melakukan 
pengujian	bukti	secara	kritis

6.	 Peran audit intern selain sebagai 
assurance juga.....dalam memberikan 
nilai	tambah	auditan

7. Aparat Penegak Hukum
8.	 Istilah	teknik	audit	untuk	penelusuran	

suatu	informasi	dalam	suatu	dokumen	
dari pencatatan menuju kepada adanya 
bukti	pendukung

9.	 Istilah	lain	Pengendali	Teknis

10.	 Dalam	pengendalian	risiko:	istilah	untuk	
mengurangi dampak dari suatu kerugian 
yang mungkin terjadi.

11.	 Salah	satu	keterbatasan	dari	
pengendalian	intern	adalah	adanya...

12.	 Proses	pengumpulan	dan	pengevaluasian	
bukti	oleh	orang	yang	kompeten	
dan independen dalam menentukan 
kesesuaiannya dengan kriteria yang 
ditetapkan.

13.	 Istilah	lain	dari	pengkodean
14.	 Jenis komunikasi yang menggunakan 

kata-kata	atau	kalimat
15.	 Komunikasi yang menunjukan adanya 

saling	pengertian
16.	 Perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian
17.	 Menteri Keuangan sebagai BUN atau
18.	 Daftar	Isian	Pelaksanaan	Anggaran
19.	 Surat	Pemberitahuan	Pajak
20.	 Koordinator pengelolaan keuangan 

daerah

TEKA TEKI
PENGAWASAN
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ETAM SEHAT

Menjaga	tubuhmu	tetap	fit	membutuhkan	kira-kira	30	menit	aktivitas	fisik	sedang	lima	kali	
sehari	atau	20	menit	aktivitas	berat	sebanyak	tiga	kali	sehari.	Sayangnya,	kira-kira	kamu	meng-
habiskan	40-45	jam	di	kantor	setiap	minggunya,	sehingga	mungkin	kamu	sudah	terlalu	lelah	un-
tuk	berolahraga	di	rumah	atau	gym.	Untungnya	ada	ratusan	cara	berolahraga	ringan	di	kantor	

tanpa	meninggalkan	meja,	yang	dapat	kamu	lakukan	di	sela-sela	jam	kerja.

Peregangan Leher
Mulailah	dengan	peregangan	leher	yang	mudah	namun	dapat	mengurangi	sakit	punggung.	
Caranya	adalah	miringkan	kepalamu	sehingga	telinga	menyentuh	bahu	dan	tahan	selama	be-
berapa	detik.	Kamu	juga	bisa	berdiri	di	depan	pintu	dan	merentangkan	tangan	sehingga	kedua	
tanganmu	menyentuh	kusen	pintu,	kemudian	berjalan	sampai	kamu	merasakan	peregangan	
di	bagian	dada.	Terakhir,	letakkan	tangan	di	pinggang	kemudian	lengkungkan	tubuhmu	ke	

belakang.

Peregangan Telapak Tangan
Berdiri	di	depan	mejamu.	Letakkan	kedua	tanganmu	di	atas	meja,	dengan	posisi	jari-jari	meng-
hadap	ke	arahmu.	Kemudian,	turunkan	tubuhmu	perlahan	hingga	kamu	merasakan	peregan-

gan.	Tahan	selama	15	detik,	kemudian	kembali	berdiri	tegak.

Peregangan Kaki
Duduk	di	kursimu	dan	panjangkan	satu	kaki	lurus	di	depanmu.	Tahan	posisi	tersebut	selama	

dua	detik,	kemudian	naikkan	setinggi	mungkin.	Tahan	lagi	dua	detik,	kemudia	turunkan	kakimu	
secara	perlahan	ke	posisi	semua.	Ulangi	15	kali	untuk	masing-masing	kaki.

Peregangan Tulang Belakang
Duduk	tegak	di	kursimu	dan	angkat	kedua	tanganmu	ke	atas.	Letakkan	tangan	kirimu	di	atas	
meja,	sentuh	bagian	belakang	kursimu	dengan	tangan	kanan,	dan	putar	perlahan	ke	arah	

kanan.	Tahan	selama	10	detik,	lalu	kembali	ke	posisi	semula,	dan	angkat	kedua	tanganmu	ke	
atas	lagi.	Ulangi	ke	arah	sebaliknya.

Invisible Chair
Berdiri di depan kursimu dengan kedua kaki terbuka selebar pinggang. Letakkan tangan di ping-
gang	dan	turunkan	tubuhmu	hingga	beberapa	senti	di	atas	kursi.	Lalu,	duduklah	perlahan-lah-

an.	Ulangi	20	kali.

Peregangan Bahu
Duduk	tegak	di	kursimu	dan	lipat	lengan	kirimu,	letakkan	di	belakang	punggung	dengan	telapak	
tangan	menghadap	ke	atas.	Angkat	tangan	kananmu	ke	atas	dan	tekuk,	sehingga	menyentuh	
telapak	kanan	kirimu.	Jika	kamu	bisa,	tahan	10	detik,	namun	jika	tidak	bisa,	jangan	dipaksakan.	

Pegang saja bajumu.

Peregangan Tangan
Duduk	tegak	di	kursimu	dan	angkat	kedua	tanganmu.	Genggam	pergelangan	tangan	kananmu	
dengan	tangan	kiri	dan	tarik	untuk	meregangkan	tubuh	bagian	kananmu.	Tahan	posisi	ini	sela-
ma	10	detik,	sebelum	kembali	ke	posisi	semua.	Lakukan	hal	yang	sama	dengan	tangan	lainnya	

dan	ulangi	masing-masing	5	kali	tiap	sisi.

SEHAT DI KANTOR



48

Dan	saya	akan	menuju	kota	itu,	setengah	hati.Mengemas	barang	ke	kardus	besar	dan	karung	
sambil	menggerutu,	membayangkan	di	kota	itu	nggak	ada	yang	namanya	gunung,	bahkan	

dalam	radius	500	kilometer.	Itulah	yang	ada	di	kepala	beberapa	jam	sebelum	terbang	jauh	ke	
Argentina.	Lembaran	negara	itu	bernama	Surat	Keputusan,	mau	tidak	mau	-	suka	tidak	suka,	

sepulang	dari	Gunung	Aconcagua	bertambahlah	satu	warga	Samarinda.
	 Saya	pikir	di	sana	bakal	stres	gara-gara	kurang	piknik,	ternyata	tidak.	Dalam	waktu	

kurang	dari	dua	minggu	sudah	menemukan	jawaban	ayo	kita	kemana,	tempat	piknik	yang	
cocok.	Orang	sini	menyebutnya	Puncak	Samarinda,	sekitar	20	km	dari	pusat	kota.	Nama	

tempatnya oke, dan di kawasan itu terdapat Gardu Pandang Pegunungan, Air Terjun, dan  Goa 
pada	yang	berdekatan.	Begitulah	yang	ditulis	di	Facebook	forum	jual	beli	oleh	si	pengiklan	

sekaligus tour guide.
	 Jadilah	weekend berikutnya menuju tempat yang sebetulnya warga sini belum banyak 
yang	tahu.	Kami		berempat	termasuk	Pak	Catur	sang	guide,	Pak	Lepot	sang	dalnis	yang	baru	4	
hari	pindah	dari	Jogja,	dan	seorang	kawan	yang	kerja	di	kantor	sebelah.	Kawan	satu	ini	bernama	

Pungki,	diajak	biar	bisa	disuruh-suruh,	mumpung	paling	muda.	Oh	iya,	ongkos		trip	untuk	
bersenang-senang	di	tiga	lokasi	ini	termasuk	murah,	cukup	75.000	per	orang.	

SETENGAH HATI
Oleh : Gokong

BUMI ETAM
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Fasilitasnya	 standard	 aja,	 transport	 PP,	 tour guide,	 fotografer	 dadakan,	 bonus	 kalender	 yang	
ditempel	foto	kita	nantinya.	Jadi	jelas	disitu,	kita	harus	bawa	bekal	sendiri,	dan	bawa	alat	biar	
kopi	bisa	terseduh.
Semburat	pagi	sudah	mulai	kelihatan,	itulah	yang	kami	kejar	kenapa	harus	berangkat	jam	4	pagi.	
Rumah	panggung	dari	kayu	ulin	yang	memang	dibangun	untuk	menikmati	ketinggian,	kami	duduk	
disitu sambil menunggu sunrise.	Kami	kurang	beruntung	pagi	itu,	arah	timur	awan	begitu	tebal	
dan	mentari	yang	muncul	dari	laut	tak	nampak.	Akhirnya	cukup	terobati	dengan	awan	kabut	tipis	
terlihat	di	bawah,	mirip	potongan	kapas	yang	disebar	dihamparan	hijau.	“kita	ada	diatas	awan”	
begitu	kata	Pak	Catur.	Saya	sih	lagi	sibuk	masak	air	buat	bikin	kopi,	daripada	diem-diem	bae.	Lha	
gimana,	sebagai	orang	asli	Magelang	yang	kayak	gitu	udah	jadi	pemandangan	tiap	hari.	
Pak	Lepot,	Pungki	dan	Pak	Guide	sibuk	berfoto,	saya	duduk	di	ayunan	hammock	sambil	sruput	
kopi.	Terus	terang,	hawa	dingin	pegunungan	sama	sekali	tak	terasa.	Maklum,	Puncak	Samarinda	
yang	ada	di	wilayah	Berambai	ini	hanyalah	perbukitan	yang	ketinggiannya	kurang	dari	200	meter.	
Namun	angin	semilir	disini	 lebih	dari	cukup	untuk	sekadar	camping ceria dan bernyanyi pakai 
gitar	di	 depan	 tenda.	 Jangan	 terkecoh	dengan	 sebutan	puncak,	 rumah	panggung	 ini	 tepat	di	
pinggir	 jalan	beton	 jadi	tidak	perlu	pakai	 sepatu	 trekking	dan	 capek-capek	 jalan.	 Pemukiman	
warga	 terdekat	 sekitar	 800	 meter	 dari	 lokasi	 ini,	 terlihat	 dari	 bentuk	 rumah	 panggungnya,	
mereka pendatang dari Bugis. 
Kompor	 imut	 portabel,	 teko	 arab,	 kopi	 ,	 teh,	 gula,	 roti,	 popmie	 dan	 kudapan	 lainnya	 sudah	
ready,	ayunan	hammock	nggak	ketinggalan.	Jumat	jam	4	dini	Pak	Catur	sudah	menjemput	kami	
menggunakan	mobil	panther	yang	tampak	tangguh	melintas	jalanan	rusak	nan	terjal.	Pak	Catur	
ini ternyata outfit-nya	cukup	nyentrik,	pakai	topi	jazz,	celana	pendek,	jas	ungu,	dan	pakai	sepatu	
boots	setinggi	hampir	selutut.	Sepanjang	perjalanan	dia	bercerita	tentang	sejarah	tempat-tempat	
yang	kami	lalui.	Orang	Bugis,	Banjar,	Dayak,	seringkali	disebutnya	sembari	menunjuk	bangunan	
dan	rumah-rumah	di	pinggir	jalan.	Setelah	itu	apalagi	ceritanya	kurang	begitu	jelas,	saya	tertidur	
oleh	dongeng	dini	hari.	Tau-tau	sudah	sampai	di	depan	masjid,	kami	pun	solat	subuh.
Setelah	puas	menikmati	pagi,	kami	bergerak	menuju	goa	vertikal.	Jaraknya	dari	rumah	panggung	
Puncak	Samarinda	hanya	sekitar	150	meter	melewati	kebun	dan	semak.	Namanya	juga	kebun,	
datanglah	serbuan	nyamuk.	Untung	saya	bawa	 lotion	anti	nyamuk,	sesuai	 instruksi	Pak	Catur.	
Sampai	di	mulut	goa	selebar	sekitar	2	meter,	sudah	tampak		stalagtit	dan	stalagmit.	Saat	yang	
lain	disuruh	pose	untuk	berfoto,	saya	sudah	melangkah	masuk	di	ruang	terbesar	goa.	Lantainya	
becek	berlumpur	karena	tetesan-tetesan		mata	air	stalagtit.	Wajib	dan	mutlak	untuk	masuk	Goa	
ini	harus	membawa	penerangan	agar	tidak	terpeleset	saat	melangkah.
Semakin	masuk	ke	dalam	kelihatan	ratusan	kelelawar	bergelantungan,	sudah	pasti	itulah	kenapa	
goa	ini	dinamakan	Goa	Kelelawar.	Entah	berapa	banyak	goa	di	Indonesia	bernama	goa	kelelawar	
atau goa lowo, banyak sekali. Wajib diingat, jangan menyorot senter kekerumunan kelelawar, 
kalau	tidak	mau	disambar	kelelawar	yang	panik.	Kalau	mau	foto	dan	harus	menggunakan	flash,	
ada cerukan yang cocok untuk pose bertapa. Lokasinya beberapa meter sebelum mulut goa lain 
yang	ukurannya	 lebih	 kecil	 dari	pintu	masuk.	 Setelah	puas	dan	 sepatu	 kotor	berlumpur	kami	
meninggalkan	goa	mini	itu.	Begitu	keluar,	barulah	Pak	Catur	cerita	tentang	mistis.	Ceritanya	biasa	
aja	karena	dimana-mana	ada	setan	dan	jin.	Satu	hal	yang	melegakan,	goa	itu	tak	terawat	namun	
bersih	dari	aksi	vandalisme	dan	sampah,	berharap	akan	tetap	begitu.
Bermain	air,	 itulah	destinasi	 yang	paling	 saya	nantikan.	Air	 terjun	Berambai,	 atau	orang	 lokal	
menyebutnya	 Sungai.	 Iya,	 sungai.	 Disini	 saya	 sedikit	 bingung	 tapi	 biarlah.	 Lokasinya	 sekitar	
hampir	sekilo	dari	Puncak	Samarinda.	Ada	beberapa	lantai	air	terjun	di	aliran	sungai	 itu,	kami	
memilih	nyebur	di	 lantai	 terdekat.	Memang	warna	airnya	agak	kekuningan,	 tapi	 terasa	 segar,	
sama	sekali	bukan	keruh	karena	lumpur.	Kami	semua	kegirangan,	berenang	di	bawah	air	terjun	
setinggi	7	meter.	Kedalaman	sekitar	dua	meter,	artinya	aman	untuk	loncat	salto	dari	batu-batu	
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besar	di	pinggir.	Kalau	ada	yang	tidak	bisa	berenang,	Pak	Catur	sudah	menyiapkan	ban	untuk	
pelampung.	Yang	rindu	masa-masa	bocah,	tempat	ini	very recommended. 
Puas	 berenang,	 dipinggir	 sudah	 siap	 kopi	 dan	 popmie,	 tentu	 saja	 berkat	 peralatan	 camping	
kesayangan.	Sesekali	saya	lempar	beberapa	mie	dan	roti	ke	pinggir	sungai.	Alamaaaak,	banyak	
sekali	ikannya.	Iwak	kali	yang	di	daerah	saya	menyebutnya	iwak	wader,	agresif	berebut	makanan.	
Nanti	kalau	saya	kesini	lagi,	wajib	bawa	alat	pancing.	Lumayan	untuk	teman	nasi	putih	dan	sambal,	
karena dipinggir sungai ini ada tempat datar yang cocok untuk mendirikan tenda, camping disitu 
lauk	berprotein	ada	didepan	mata.	Tak	terasa	sudah	pukul	11	siang,	kami	harus	segera	pulang.	
Tak	 perlu	 berbilas,	 kami	mengemas	 barang-barang	 dan	 langsung	 capcus	menuju	 hiruk	 pikuk	
kota.	Perjalanan	pulang	terasa	lebih	cepat,	hanya	sekitar	45	menit,mungkin	karena	kondisi	jalan	
yang	agak	rusak	bisa	terlihat.	
Hari itu Pak Catur belajar banyak dari saya tentang pemasangan flying fox, dan itu yang dirasa 
obrolan	 kami	 akan	berlanjut	 kemudian	hari.	 Bagi	 saya,	 hmmm..	 cukup.	 Saya	enjoy	 disini	 hati	
sudah	mantap.	Lagipula	ternyata	banyak	destinasi	yang	masih	banyak	untuk	dikunjungi,	gunung	
hutan	dan	pulau-pulau	tak	berpenghuni.	Siapa	mau	ikut?
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Cerita Seorang Dokter Menemui Akhir
Paul	Kalanithi	hanya	pernah	menulis	1	buku	 

selama	hidupnya,	yakni	buku	ini,
  

WHEN BREATH BECOMES AIR
Dibesarkan	 di	 keluarga	 yang	 berkutat	 di	
dunia	medis,	pada	awalnya	 ia	tak	bercita-cita	
untuk menjadi seorang dokter, ia justru ingin 
menjadi seorang penulis. Apalagi semenjak 
kecil	ia	telah	dicekoki	dengan	berbagai	macam	
literatur klasik. Namun pengalaman selama 
kuliah	 membuatnya	 menyadari	 bahwa	 ia	
ingin	 mengetahui	 lebih	 dalam	 apa	 arti	 dari	
kehidupan.	Ia	memutuskan	untuk	mempelajari	
salah	 satu	 bagian	 biologi	
manusia yang menurutnya 
paling	 menghubungkan	
antara	 arti	 kehidupan	 dan	
kehidupan	 itu	 sendiri,	 yakni	
otak,	 dan	 akhirnya	 menjadi	
seorang neurologist.
Passion-nya	 atas	 kehidupan	
dan kemanusiaan tetap 
bertahan	 sampai	 kanker	
paru,	 salah	 satu	 kanker	
terganas di dunia, yang 
diidapnya dalam usia 
terbilang muda, menjadi 
jalan	mengakhiri	tugasnya	di	
dunia.
Buku ini cukup banyak 
menggunakan	 istilah	 medis	
yang	mungkin	tidak	 familiar	
bagi	orang	awam.	Namun	di	beberapa	 istilah	
tertentu	 ada	 definisinya,	 yang	 bagi	 saya	
memiliki	 arti	 cukup	 dalam,	 tidak	 sekedar	
artinya	secara	teknis	saja.	Sebagai	contoh	Paul	
mencantumkan	definisi	dari	prosopagnosia.	
“Prosopagnosia is a neurological disorder 
wherein one loses the ability to see faces.”
Sekilas	 pembaca	 seolah-olah	 hanya	
mendapatkan	 tambahan	 kosa	 kata	 di	 bidang	
medis saja. Tapi cara Paul menuliskan 
ceritanya,	 menjadikan	 istilah	 prosopagnosia,	
yakni	kehilangan	kemampuan	untuk	mengenali	
wajah,	 membuat	 saya	 pribadi	 kemudian	
berpikir,	 bagaimanakah	 perasaan	 orang	 yang	
mengalami	 hal	 tersebut?	 Bagaimanakah	

perasaan	 keluarga,	 sahabat,	 kolega,	 tetangga	
orang	yang	mengalami	hal	tersebut?
Dari	 buku	 ini	 saya	 juga	 menyadari	 betapa	
beratnya beban moral menjadi dokter. 
Bahwa	 nyawa	 seseorang	 bisa	 tetap	 di	 dunia	
atau	 tidak,	 salah	 satunya	 diputuskan	melalui	
judgement seorang dokter, melalui bagaimana 
ia mengambil keputusan atas seorang 
pasien.	 Dan	 saya	 tidak	 bisa	 membayangkan,	
bagaimana	 perasaan	 seorang	 dokter	 ketika	
nyawa	 pasien	 akhirnya	 meninggalkan	
badannya saat sedang ditanganinya.Meskipun 
pada	 akhirnya	 menurut	 Paul,	 tugas	 ideal	
seorang	 dokter	 jika	 dihadapkan	 pada	 hidup	

dan	mati	 adalah	 bagaimana	
menuntun keluarga pasien 
agar memiliki memori 
kematian	 yang	 damai	 dan	
ikhlas.	 Karena	 kematian	
akan selalu datang pada 
semua.
Mungkin kesenangan 
saya	 untuk	 diombang-
ambingkan perasaanya 
ketika	 membaca	 suatu	
buku mengelabui 
pandangan saya atas buku 
ini. Tapi bagi saya, buku ini 
merupakan	 buku	 non	 fiksi	
terbaik	 yang	 pernah	 saya	
baca. Jujur saja memang 
buku	non	fiksi	yang	pernah	
saya	baca	jumlahnya	masih	

belasan saja. Who am I to judge? Namun 
sebagai	 catatan	 tambahan,	 buku	 ini	 sempat	
tercatat	 dalam	 daftar	 New	 York	 Times	 Best	
Seller	selama	21	minggu.	Semoga	bermanfaat.

“Literature provided a rich account of 
human meaning; the brain, then, was the 
machinery that somehow enabled it.”	-	 Paul	
Kalanithi
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