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Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah 
Tuhan YME atas terbitnya majalah Perwakilan 
BPKP Provinsi NTB yang kami beri nama “Exotica 
Senggigi”

Senggigi memang ikon khas NTB. Pantai 
yang indah, membentang di sisi barat Pulau 
Lombok, tempat orang menyaksikan sunsets, 
mengabadikan keindahan pantai, dan merasakan 
hembusan semilir anginnya. Karena eksotisnya 
Senggigi tersebut, maka namanya kami abadikan 
menjadi nama majalah kami

Pada edisi ini, kami mengangkat topik utama 
tentang KEK Mandalika. KEK Mandalika adalah 
salah satu proyek strategis nasional yang berlokasi 
di NTB. Tentu saja, Perwakilan BPKP NTB bertugas 
untuk mengawal pembangunan kawasan tersebut, 
sesuai mandat dari Presiden RI. 

Untuk artikel tambahan, kami membahas 
tentang Corporate University BPKP NTB, penulisan 
temuan audit, program BPNT, Siskeudes, dan 
artikel-artikel menarik lainnya. Dan, dengan 
keindahan alam NTB yang luar biasa, terdapat 
bahasan tentang tempat wisata di NTB. Serta, tentu 
saja, lebih lengkap lagi kalo kita bahas juga tentang 
kuliner khasnya. Semuanya tersaji di terbitan kali 
ini.

Selamat membaca dan semoga puas 
menikmati sajian dari kami.
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Assalamualaykum warahmatullah wa-
barakatuh

Alhamdulillah, atas berkat rahmat 
Allah SWT, Tuhan YME, telah terbit 
majalah Perwakilan BPKP NTB. Majalah 
ini merupakan kelanjutan dari majalah 
yang telah terbit sebelumnya, yaitu Majalah 
Bumigora dengan beberapa perubahan di 
dalamnya.

Sesuai mandat Presiden RI, Bapak 
Joko Widodo, BPKP bertugas mengawal 
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). 
Salah satu PSN tersebut adalah pembangunan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 
KEK Mandalika menawarkan wisata bahari 
dengan pesona pantai dan bawah laut yang 
memukau. Kawasan ini dipersiapkan sebagai 
kawasan pariwisata unggulan di Pulau 

Lombok. Oleh karena itu, KEK Mandalika 
menjadi menu utama dalam edisi kali ini. 

Selain artikel utama tersebut, terdapat 
artikel-artikel menarik lainnya yang 
berhubungan dengan tupoksi BPKP 
Perwakilan NTB dan artikel tentang keunikan 
dan keindahan Provinsi NTB.

Kami berharap majalah ini dapat menjadi 
media komunikasi dan sharing informasi 
kepada rekan-rekan APIP di seluruh Indonesia, 
menjadi media yang mempererat persahabatan 
antar APIP, dan menjadi media yang dapat 
menambah pengetahuan dan meningkatkan 
kapabilitas auditor sesuai harapan kita semua.

Terima kasih, salam sukses untuk kita 
semua

Wassalamualaykum warahmatullah wa-
barakatuh.

SAMBUTAN 
KEPALA

PERWAKILAN 
BPKP 

PROVINSI NTB
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2 daya tarik alam utama, 
yaitu keindahan pantai pasir 
putih dan bukit-bukit hijau di 
sepanjang garis pantai garis yang 
terbentang sejauh 7,2 Kilometer. 
Bentang pantai berpasir putih 
dengan berbagai karakteristik 
menjadikan keunikan ini sebagai 
daya tarik pantai-pantai di bagian 
selatan Pulau Lombok. Pantai 
Kute, salah satu icon lombok yang 
telah terlebih dahulu terkenal di 
manca negara memiliki tekstur 

pasir putih seperti merica 
memberikan kesan kuat, 

tegas dan gagah. 
Keanekaragaman 
budaya turut 
m e n d u k u n g 
kawasan ini 
untuk menjadi 
salah satu 
destinasi yang 
wajib dikunjungi. 

Kearifan lokal berpadu 
dengan keindahan alam 
menjadikan suatu perpaduan 
yang sempurna dalam 
mengangkat suatu kawasan 
untuk menjadi tujuan wisata  
bertaraf dunia. Mandalika 
tidak terpisahkan dari legenda 
masyarakat Suku Sasak, suku asli 
Pulau Lombok yang memiliki 
Putri Cantik yang bernama Putri 

M A N D A L I KA  P U N YA  K I TA

Oleh: Sri Hartono, S.Akun.
Auditor Pertama Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi NTB

Edy Faozaeni
Auditor Madya Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi NTB

Di akhir videonya,  
Presiden Jokowi 
menyelipkan sebuah 
tulisan.  Sangat banyak 

keindahan alam Indonesia yang 
belum diketahui masyarakat 
internasional. Indonesia tidak 
hanya memiliki Bali, namun 
juga Mandalika di Lombok salah 
satunya, tulis Presiden Jokowi. 
KEK Mandalika diusulkan 
oleh PT. Indonesia Tourism 
Development Corporation 
(ITDC). Pemerintah 
menyetujuinya dengan 
dikeluarkannya 
PP No. 52 Tahun 
2014 pada tanggal 
30 Juni 2014. 
Pengembangan 
KEK Mandalika 
yang mencakup 
lahan seluas 
1.035,67 hektar 
itu difokuskan untuk 
kegiatan utama Pariwisata. 
Adapun dukungan dari 
pemerintah yang akan diberikan 
adalah perpanjangan runway 
Bandara Internasional Lombok, 
Revitalisasi Pelabuhan Lembar, 
serta Penanganan Jaringan 
Air Bersih kawasan Kuta dan 
sekitarnya. (judul Lewat Vlog, 
Jokowi Pamer Keindahan 

“Geliat Destinasi Wisata setelah 
dibangunkan 29 tahun 

di Nusa Tenggara Barat” 

Mandalika : Ihsanuddin).
Mandalika Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) yang terletak di 
Kecamatan Pujut, Kabupaten 
Lombok Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat.  Mandalika 
terletak kurang lebih 50 km 
dari Pusat Pemerintahan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
ditempuh melalui perjalanan 
darat sekitar 1 jam dari Kota 
Mataram. Mandalika lokasi yang 
tidak terlalu jauh dari Bandara 

International Lombok (BIL) dan 
Pusat Pemerintahan dengan 
akses yang mudah, menjadikan 
Mandalika memiliki keunggulan 
tujuan wisata bagi para pencari 
keindahan yang alami dengan 
fasilitas pendukung yang 
mumpuni.
Sekilas Sejarah 
Mandalika didominasi oleh 



5 | Exotica Senggigi | 2018

Mandalika, putri dari pasangan 
Raja Tonjang Beru dan Dewi 
Seranting. Putri Mandalika 
tumbuh menjadi seorang gadis 
yang cantik dan mempesona. 
Kecantikannya tersebar hingga 
ke penjuru negeri sehingga 
pangeran-pangeran dari berbagai 
kerajaan seperti Kerajaan Johor, 
Kerajaan Lipur, Kerajaan Pane, 
Kerajaan Kuripan, Kerajaan Daha, 
dan Kerajaan Beru berniat untuk 
mempersuntingnya. Mengetahui 
hal itu, justru membuat sang 
Putri menjadi gusar karena jika 
dia memilih satu di antara mereka 
maka akan terjadi perpecahan 
dan pertempuran hebat di 
Bumi Sasak. Lama usai berpikir 
panjang, akhirnya sang Putri 
memutuskan untuk mengundang 
seluruh pangeran beserta rakyat 
mereka, untuk bertemu di 
Pantai Kuta Lombok menjelang 
Subuh pada tanggal 20 bulan ke 
10 menurut perhitungan bulan 
Sasak. Setelah beberapa saat 
akhirnya Sang Putri Mandalika 
muncul dengan diusung 
oleh prajurit-prajurit yang 
menjaganya, kemudian berhenti 

dan berdiri di sebuah batu di 
pinggir pantai. Pada kesempatan 
tersebut Sang Putri mengambil 
keputusan dan berseru kepada 
semua rakyat yang berada 
disekitarnya bahwa dirinya 
tidak dapat memilih salah satu 
diantara pangeran yang hendak 
menyuntingnya, akhirnya Sang 
Putri pun meloncat ke dalam laut. 
Seluruh rakyat yang mencarinya 
tidak dapat menemukan Putri 
Mandalika. Setelah beberapa saat 
akhirnya datanglah sekumpulan 
cacing laut berwarna-warni 
indah mempesona (Nyale) yang 
menurut masyarakat dipercaya 
sebagai jelmaan Putri Mandalika. 
Cerita yang melegenda ini 
menjadikan setiap tanggal dua 
puluh bulan kesepuluh dalam 
penanggalan Sasak atau lima hari 
setelah bulan purnama, menjelang 
fajar (sekitar bulan Februari dan 
Maret) di pantai Seger disekitar 
pantai Kuta Kabupaten Lombok 
Tengah selalu berlangsung acara 
menarik yang dikunjungi banyak 
wisatawan bernama “Bau Nyale”. 
Kata ‘Bau’ berasal dari Bahasa 
Sasak yang berarti mencari dan 

menangkap sedangkan kata 
‘Nyale’ berarti hewan laut yang 
menyerupai/mirip cacing laut 
yang hidup di lubang-lubang 
batu karang dibawah permukaan 
laut. Festival Bau Nyale sekarang 
sudah menjadi event tahunan 
Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Pemerintah 
Kabupaten Lombok Tengah.  
Sisi lain perilaku kearifan lokal 
Suku Sasak masih terpelihara 
dengan baik sampai saat ini, 
Desa Sade, salah satu desa 
adat suku Sasak, yang masih 
satu area Kecamatan dengan   
Mandalika memberikan 
suguhan budaya yang menarik. 
Adat, Budaya, Tradisi, dan 
Kehidupan masyarakat di Desa 
Sade tanpa terganggu dengan 
kemajuan zaman di wilayah 
sekitarnya masih berlangsung. 
Rumah penduduk di Desa Sade 
merupakan bangunan tradisional, 
tersusun dari 2 lantai terbuat 
dari perpaduan tanah liat, batu, 
dan dicampur dengan kotoran 
kerbau sebagai semen alami 
serta beratapkan daun Nipah. 
Lantai pertama  digunakan untuk 

FOTO DOK. ITDC
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menerima tamu dan tempat tidur 
kaum lelaki, sedangkan lantai ke 
dua digunakan untuk tidur anak 
gadis dan memasak. 

Destinasi  MANDALIKA
Tujuh destinasi Mandalika 
yang punya pesona dengan 
pengembangan berikut:
1. Pantai Kuta 
Pantai Kuta, Lombok di ujung 
Barat Mandalika namanya sering 
disandingkan dengan Pantai 
Kuta Bali. Pantai Kuta Lombok ini 
lebih baik, lebih bersih dan lebih 
sepi. Kawasan Pantai Kuta kini 
menjadi yang paling berkembang 
dibanding spot lain di Mandalika. 
Fasilitasnya lengkap, apalagi 
dekat Masjid Agung Nurul Bilad 
yang baru diresmikan Presiden 
Jokowi.
2. Pantai Seger
Di sebelah timur Pantai Kuta, 
ada yang namanya Pantai Seger 
dengan bentuk seperti tanjung. 
Pantai Seger punya event 
tahunan Festival Bau Nyale 
warga memenuhi Pantai Seger 
untuk mencari cacing jelmaan 
Putri Nyale, setahun sekali. Di 
pantai ini ada monument putri 
Nyale yang menambah indah 

dekorasinya.
3. Pantai Serenting 
Garis Pantai Serenting lebih 
panjang dari Pantai Seger.Kalau 
Pantai Seger terlalu penuh warga 
dan wisatawan saat Festival Bau 
Nyale, mereka akan meluber 
sampai ke Pantai Serenting yang  
tidak kalah indahnya.
4. Bukit Merese
Bisa dikatakan Bukit Merese 
adalah spot terbaik untuk 
menikmati pemandangan 
Mandalika dari ketinggian. Bukit 
Merese letaknya di antara Pantai 
Serenting dan Pantai Tanjung 
Aan. Bukit ini juga cukup luas 
areanya, jadi banyak pilihan 
tempat dan latar belakang untuk 
berfoto. Menatap ke arah Tanjung 
Aan atau ke Pantai Serenting, 
cukup indah.
5. Pantai Tanjung Aan 
Di sebelah timur Bukit Merese 
ada Pantai Tanjung Aan. Pasir 
putih menghampar di garis 
pantai yang melengkung 
seperti bulan sabit ini. Lari-lari 
sepanjang pantai rasanya seru 
banget. Pantai Tanjung Aan 
adalah favorit wisatawan karena 
lebih sepi dari Pantai Kuta, tapi 
pemandangannya lebih indah. 

Ayunan di tepi laut jadi favorit 
buat foto-foto wisatawan. 
6. Batu Payung 
Di ujung sebelah timur Pantai 
Tanjung Aan ada fenomena alam 
yang unik yang disebut Batu 
Payung. Ini adalah batu karang 
yang dibentuk alami oleh erosi, 
gerusan air laut dan gerusan 
angin ribuan tahun.
Jadilah sebuah formasi karang 
yang berbentuk seperti 
cendawan. Atau kalau warga 
setempat menyebutnya seperti 
payung kuncup. Dari situ lahirlah 
nama Batu Payung. Jangan lupa 
kunjungi dan foto-foto di sana ya.
7. Pantai Gerupuk
Di ujung paling timur dari 
Mandalika ada Pantai Gerupuk. 
Nah inilah spot surfing terbaik 
di Mandalika. Di Pantai Gerupuk 
ada beberapa surf camp buat 
wisatawan yang ingin liburan 
sambil menjajal ombak.
Level ombaknya bervariasi, jadi 
pemula pun bisa bermain di sini. 
Tapi kalau tidak mau main surfing 
tidak apa-apa. Pantai Gerupuk 
bisa dinikmati seperti halnya 
pantai-pantai lain di Mandalika 
(detikTravel, 10/17)

FOTO DOK. ITDC
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Wisatawan 
Data Statistik tentang Kontribusi 
Pariwisata NTB dan Lombok 
Tengah untuk penerimaan dari 
sektor Pariwisata Indonesia 
cukup meningkat tajam.  
Lalu lintas penerbangan di 
Bandara Internasional Lombok 
(BIL) saat ini mengalami 
perubahan singnifikan 
dibandingkan saat tahun awal 
dioperasikannya BIL. Hal ini 
terlihat dari angka kedatangan 
dan keberangkatan penumpang 
di BIL sebagai berikut:

Sumber: Klinik Statistik NTB 
(diolah) 
Kontribusi Pariwisata NTB 
pada tahun 2008 sebesar 1,19 
Triliun Rupiah, pada tahun 2015 
meningkat menjadi 5,55 Triliun 
Rupiah, dan pada tahun 2017 
meningkat lagi menjadi sebesar 

8,9 Triliun Rupiah. Saat progres 
pembangunan Mandalika ini, 
PBB yang dibayarkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah sebesar 3,16 Milyar dan 
BPHTB sebesar 7,76 Milyar 
Rupiah. Angka yang cukup 
fantastis dibandingkan dengan 
daerah-daerah lain di sekitar 
wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penyerapan Tenaga Kerja
Disektor ketenagakerjaan, 
proyeksi Mandalika akan 
menarik lebih dari 5.000 Pekerja, 

seiring dengan 
m a s u k n y a 
investor yang 
m e m i l i k i 
komitmen untuk 
m e n a n a m k a n 
m o d a l n y a 
di Kawasan 
Mandalika yang 

membuka lapangan pekerjaan 
baru. Dibangunnya KEK penting 
untuk masyarakat dan Pemda 
setempat, untuk menyediakan 
tenaga kerja trampil dan terlatih, 
untuk mengisi lowongan 
lapangan kerja yang terbuka luas. 
Lengahnya mengisi kesempatan 
kerja bagi masyarakat sekitar 

akan membuka kesenjangan 
ekonomi antara penduduk asli 
dan masyarakat pendatang.

KEK MANDALIKA
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) pada dasarnya 
kawasan yang ditetapkan 
untuk menyelenggarakan 
fungsi perekonomian dengan 
memberikan fasilitas tertentu 
antara lain kemudahan perizinan, 
perpajakan, kepabeanan dan 
cukai, lalu-lintas barang, 
keimigrasian, keternagakerjaan 
dan pertanahan sesuai UU No 39 
Tahun 2009. 
Fungsi KEK untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, 
mengembangkan usaha di 
bidang perdagangan, jasa, 
industri, pertambangan dan 
energi, transportasi, maritim 
dan perikanan, pos dan 
telekomunikasi, pariwisata. 
Bidang lain. KEK bisa satu atau 
beberapa zona, seperti zona 
pengolahan ekspor, logistik, 
industri, pengembangan 
teknologi, pariwisata, dan energi 
yang kegiatannya untuk ekspor 
dan dalam negeri.. 
KEK Mandalika adalah Proyek 
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Rata-rata Hari (Org)

Datang Berangkat

Rata- Rata tahun 2012 2.351 2.400
Bulan Februari 2018 5.299 5.256
Kenaikan (Org) 2.948 2.856
% Kenaikan 125 119
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Strategis Nasional dan salah 
satu KEK yang dikembangkan 
oleh Pemerintah RI, bekerjasama 
dengan Pemerintah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan 
Kabupaten Lombok Tengah 
pada Sektor Pariwisata untuk 
mengakselerasi pertumbuhan 
sektor pariwisata Provinsi NTB. 
Mandalika berpotensi menjadi 
tujuan wisata dunia di Indonesia. 
Kawasan wisata Mandalika 
semula dikelola PT. 
Pengembangan Pariwisata 
Lombok yang merupakan aset 
eks Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional yang dialihkan 
seluruh sahamnya kepada PT. 
Pengembangan Pariwisata 
Bali. Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 tahun 2008 
tentang Penambahan Penyertaan 
Modal Negara Republik 
Indonesia ke Dalam Modal 
Saham Perusahaan Perseroan 
(Persero)  PT. Pengembangan 
Pariwisata Bali. Selanjutnya, 
PT Pengembangan Pariwisata 
Bali berganti nama menjadi 
PT. Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (Persero) atau 
Indonesia Tourism Development 
Corporation (ITDC).

Nilai Investasi Mandalika 
Mandalika diusulkan menjadi 
KEK oleh Pemerintah Daerah dan 
telah ditetapkan melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 
2014 pada tanggal 30 Juni 2014 
dengan luas kawasan mencapai 
1.035,67 ha. Pembangunan KEK 
Mandalika direncanakan dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 
Nilai Investasi KEK Mandalika 
mencapai kurang lebih Rp4,54 
Triliun yang berasal dari PT. 
IDTC dan Komitmen Pemerintah 
dalam bentuk tambahan 
penyertaan modal sebesar Rp250 
Milyar. Sampai dengan tanggal 
15 Desember 2017 realisasi 
penambahan penyertaan modal 
pemerintah pada PT. ITDC 

sebesar Rp250 Milyar 
yang dicairkan pada 
bulan Desember 2015. 
Pada Tahun 2018 PT. 
ITDC mengalokasikan 
anggaran untuk 
pengembangan kawasan 
KEK Mandalika sebesar 
R p 4 6 9 . 5 2 5 . 0 3 5 . 9 6 1 , 6 9 
dengan melibatkan 
pendanaan dari pinjaman. 
Pengembangan KEK 
Mandalika difokuskan 
untuk kegiatan 
pengembangan pariwisata. 

Hotel , Konvensi dan 
Hunian serta Sarana 
Lainnya 
KEK Mandalika juga 
didukung dengan fasilitas 
mentereng yang semakin 
menegaskan Mandalika 
pantas menjadi tujuan 
wisata utama di wilayah 
timur Indonesia. Project 
Mandalika menargetkan 10.533 
kamar hotel akan terbangun 
pada tahap akhir pembangunan, 
dengan fokus pengembangan 
utama saat ini hotel berbintang 
4 dan 5. Juga  hotel berbintang 
3 dan kelas lainnya juga 
ditargetkan untuk dibangun 
untuk mengakomodir pilihan 
pengunjung untuk mencari 
tempat penginapan yang lebih 
terjangkau. Selain hotel sebagai 
tempat menginap wisatawan, 
hunian dan perumahan juga 
akan dibangun di dalam 
Kawasan Mandalika, terutama 
kondominium hotel yang akan 
meningkatkan nilai Kawasan 
Mandalika. Wilayah komersil tak 
luput dari perhatian pengembang 
Mandalika. Mandalika akan 
dilengkapi dengan berbagai 
jenis ritel, mulai dari pasar seni, 
toko fashion, restoran, dan kafe 
mulai kelas atas hingga restoran 
berkelas Internasional. 
Mandalika direncanakan 
memiliki 2 pusat konvensi 

dibagian barat dan timur yang 
akan memiliki kapasitas masing-
masing sebesar 5.000 dan 7.000 
orang. Adanya pusat konvensi 
menunjukkan bahwa   Mandalika 
siap untuk menggelar event-
event besar berskala Nasional 
dan Internasional. 
Infrastruktur yang direncanakan 
untuk kawasan Mandalika 
meliputi infrastruktur dasar 
termasuk fasilitas untuk 
Sea Water Reverse Osmosis 
(SWRO) yang digunakan untuk 
pengolahan air laut menjadi 
air tawar siap pakai yang akan 
didistribusikan ke hotel, sel 
surya, tempat pengolahan air 
bersih dan air limbah, fasilitas 
pendukung aksesibilitas, 
pelabuhan, sekolah pariwisata, 
tempat ibadah, kantor, jalan dan 
jembatan, irigasi, listrik, gas, serta 
fasilitas Teknologi Komunikasi 
dan Informasi. Fasilitas yang tak 
kalah spektakuler yang akan ada 
di   Mandalika adalah Sirkuit 
Moto GP. Sirkuit Moto GP ini 
merupakan hasil kerja sama 
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antara ITDC dengan BUMN asal 
Perancis yaitu Vinci Construction 
Grande Projects. Sirkuit Moto 
GP yang akan dibangun di 
Mandalika nantinya merupakan 
sirkuit pertama yang berkonsep 
Sirkuit Jalan Raya di Indonesia 
dan siap untuk melaksanakan 
event-event balap berkelas dunia.
Perkembangan Proyek KEK 
Mandalika cukup signifikan, patut 
diberikan apresiasi, Kemajuan 
Proyek Mandalika sesuai rencana 
semula dan kelebihan waktu 
masih tersisa relatif lama. Luas 
lahan KEK Mandalika sesuai 
dengan penetapan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 
2014 seluas 1.035,67 ha. Sampai 
saat ini berkembang telah sampai  
1.215,70 ha. Pembangunan fisik 
tahap I dari Proyek Mandalika 
yang telah dilaksanakan antara 
lain pembangunan Masjid 
Mandalika, pembangunan 
infrastruktur jalan, serta penataan 
taman Pantai Kuta. Pembangunan 
tahap selanjutnya yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2018 

meliputi Pembangunan 
Jalan dan Jaringan Utilitas, 
Pembangunan kantor 
ITDC, Pembangunan 
Hotel Pullman dan Hotel 
Clubmed, Pembangunan 
Kawasan untuk UMKM 
serta Pembangunan sarana 
pendukung Water Sport. 
Peresmian KEK Mandalika 
pada bulan Oktober 
2017 oleh Presiden Joko 
Widodo, menandakan telah 
berjalannya Operasional 
KEK Mandalika. Pada saat 
peresmian Operasional 
KEK Mandalika, Presiden 
RI, Bapak Joko Widodo 
meminta agar seluruh 
pihak yang terlibat 
dalam pengembangan 
KEK Mandalika untuk 
bekerja secara detail 
agar pengembangan 
KEK Mandalika sebagai 

kawasan destinasi bertaraf 
Internasional bisa segera 
terealisasi (cnn indonesia).

BPKP, SKPD-SKPD DAN 
MANDALAIKA
Pembangunan KEK Mandalika 
termasuk dalam PSN sesuai 
Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 
Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional.  
Sesuai dengan Instruksi Presiden 
Nomor 1 tahun 2016 Tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional pada butir ke 
lima disebutkan bahwa BPKP 
mempunyai tugas diantaranya:
1. Meningkatkan pengawasan 

atas tata kelola (governance) 
percepatan pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional. 

2. Melakukan pendampingan 
dalam rangka pengadaan 
barang/jasa tertentu dalam 
pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional berdasarkan 
permintaan menteri/
kepala lembaga atau Komite 

Percepatan Penyediaan 
Infrastruktur Prioritas.

Tahun 2016 BPKP Perwakilan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
melakukan reviu  tata  kelola  
PSN pada Pengembangan KEK 
Mandalika, dengan tujuan menilai 
perkembangan pelaksanaan 
pengembangan KEK Mandalika 
dan identifikasi permasalahan 
yang terjadi, serta memberikan 
usulan saran perbaikan untuk 
kelancaran, akuntabilitas dan 
efektivitas dalam pelaksanaan 
PSN Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2016.
Hasil reviu menunjukan 
perkembangan KEK Mandalika 
cukup baik. Penyediaan lahan 
yang biasanya menjadi ganjalan 
utama proyek strategis, dapat 
diselesaikan tepat waktu. 
Lahan kawasan yang diklaim 
oleh masyarakat, diselesaikan 
100% dengan memberikan dana 
kerohiman bagi masyarakat yang 
sebelumnya mengusahakan lahan 
dikawasan. Perwakilan BPKP 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
berperan melakukan evaluasi dan 
menyaksikan pembayaran dana 
kerohiman agar pemberian dana 
kerohiman tepat sasaran sesuai 
dengan hasil verifikasi lapangan.
Pembangunan KEK Mandalika 
sesuai rencana pengembangan 
yang diusulkan PT. ITDC 
(Persero), direncanakan dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 
secara bertahap, yaitu: Tahap 
I : 600 Ha, Tahap II : 400 Ha, 
Tahap III : 250 Ha, dengan nilai 
investasi kurang lebih Rp 3,2 
triliun yang berasal dari PT ITDC 
dan tambahan penyertaan modal 
pemerintah.   
Pemberian izin bagi pelaku 
usaha/perusahaan yangxs akan 
beroperasi di Kawasan Ekonomi 
Khusus Mandalika akan dikelola/
diurus oleh Administrator KEK 
melalui Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP), sesuai dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan 

FOTO DOK ITDC
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Nomor 60/M-DAG/PER/8/207 
Tanggal 25 Agustus 2017 tentang 
Pendelegasian Kewenangan 
Penerbitan Perijinan di 
Bidang Perdagangan Kepada 
Administrtor KEK Mandalika.
Pengadaan barang dan 
jasa PT ITDC berpedoman 
pada Keputusan Direksi PT. 
Pengembangan Pariwisata 
(Persero) Nomor Kep/Dir- 
ITDC/99/XII/2014. Sampai 
saat ini dan sampai selesai 
pembangunan, BPKP Perwakilan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
melakukan evaluasi/probity 
audit pembangunan gedung 
ITDC (Kepada Direksi PT ITDC).
Selain itu peranan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) 
terkait, baik SKPD Provinsi 
maupun SKPD Kota/Kabupaten, 
menjadi salah satu tolok ukur 
keberhasilan pembangunan 
dan keberlangsungan KEK 
Mandalika,  terutama SKPD-
SKPD beraura Pariwisata, dan 
Ketanagakerjaan. Keselarasan 
beberapa SKPD yang terkait 
mempercepat sukses Mandalika.

Pembinaan Masyarakat 
Yang tidak kalah penting dari 
KEK Mandalika selain kegiatan 
diatas, adalah pembinaan 
masyarakat Lombok atau 
NTB dalam menyambut 
dan melayani para 
wisatawan. Kita bisa belajar 
dari budaya daerah lain 
dalam membangun daerah 
pariwisata.  Bekal  salam, 
sapa dan senyum dapat 
menambahkan percepatan 
ekonomi sejahtera dan 
daerah wisata syariat  yang 
menjadi image atau icon 
wisata Halal.
Walaupun tidak nyata-
nyata langsung melakukan 
pembinaan mental, Bank 
Mandri telah melakukan 
pembinaan mental 
masyarakat Lombok untuk 

berbisnis dengan menindirikan 
Balai Ekonomi Desa (Bakondes). 
Sekretaris Perusahaan PT. 
Bank Mandiri Rohan Hafas di 
Dusun Ende, Lombok Tengah, 
mengatakan, pembangunan 
Balai Ekonomi Desa (Balkondes) 
tidak lain merupakan wujud 
dari sumbangsih BUMN hadir 
untuk negeri dalam memperkuat 
dukungan pengembangan 
ekonomi masyarakat, khususnya 
di daerah wisata.
Sekretaris Perusahaan PT Bank 
Mandiri menuturkan, KEK 
Mandalika sebagai bagian dari 10 
dari destinasi wisata nasional yang 
menjadi prioritas pengembangan 
pemerintahan diharapkan dapat 
mampu mendorong potensi desa 
wisata di lingkar KEK Mandalika 
menjadi lebih berkembang 
dengan adanya Balkondes.

Fasilitas Penopang dan 
Pendukung
Pengembangan kawasan KEK 
Mandalika  yang kompleks dan 
luas perlu didukung fasilitas lain 
yang terus diupayakan, bandara 
jalan dan fasilitas kecil lain. 
KEK Mandalika akan mewarnai 
nilai tambah bagi kesejahteraan 
rakyat Lombok dan sekitarnya, 

antara lain jika fasilitas 
pendukungnya telah memadai. 
Jika KEK Mandalika berhasil 
mampu akan memberikan efek 
domino kesejahteraan kepada 
warga Lombok Tengah dan Nusa 
Tenggara Barat (Bapusa).
Akhirnya, Semoga Mandalika 
menjadi daya tarik tersendiri dan 
membuka pintu untuk tempat-
tempat wisata lain di NTB, 
dan banyak kunjungan wisata 
sebagaiamana disampaikan TGB 
Gubernur NTB: Kami punya 
banyak tempat wisata di sini. 
Kami punya kebudayaan yang 
kaya dan Anda harus datang 
mengunjunginya untuk melihat 
secara keseluruhan gambaran 
tentang itu, demikian harapan 
TGB di Pantai Kuta Mandalika 
(Republika Kamis 25 Januari 
2018)
Peran serta dan dinamika 
pemerintah, pengusaha dan 
masyarakat, anda, saya, kita, 
semua diperlukan dalam 
pembangunan KEK Mandalika, 
baik fisik maupun non fisik, 
baik  budaya serta transformasi 
budaya sekitarnya. Mandalika 
punya kita. Datang ke Mandalika 
baru terasa.(hrd/vao)
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Dalam Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 

2015-2019, penanggulangan 
kemiskinan merupakan salah 
satu bidang prioritas nasional dan 
masuk dalam Nawa Cita ketiga 
yaitu membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat 
daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan, melalui 
penanggulangan kemiskinan, 
di antaranya dengan bantuan 
pangan bernutrisi. 
Bantuan pangan berupa 
penyaluran beras bersubsidi 
bagi masyarakat berpendapatan 
rendah telah dilaksanakan oleh 
pemerintah sejak tahun 1998 yang 
awalnya bernama Operasi Pasar 
Khusus (OPK). OPK dilaksanakan 
sebagai program darurat untuk 
merespon krisis ekonomi yang 
terjadi pada pada tahun 1998. 
Pada perkembangannya, program 
beras bersubsidi diperluas 
fungsinya sebagai bagian 
dari program perlindungan 
sosial yang bertujuan untuk 
mengurangi beban pengeluaran 
masyarakat berpendapatan 
rendah dalam pemenuhan hak 
dasar berupa kebutuhan pangan 
pokok dan dikenal dengan 
sebutan Beras Miskin (Raskin) 
dan kemudian diubah menjadi 
Beras Sejahtera (Rastra). 
Sejak tahun 2017, Bansos Rastra 
sebagian mulai diganti dengan 
Program Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT). BPNT merupakan 
upaya mereformasi Program 

POTRET RASTRA DAN BPNT DI NTB

Subsidi Rastra yang dilaksanakan 
berdasarkan arahan Presiden 
Republik Indonesia untuk 
meningkatkan efektifitas dan 
ketepatan sasaran program, 
serta untuk mendorong inklusi 
keuangan. Mendorong inklusi 
keuangan adalah upaya 
pemerintah agar para penerima 
bantuan mengetahui tentang 
sistem perbankan dan mekanisme 
penyaluran bantuan tersebut. 
Sistem ini kan mendidik penerima 
untuk lebih “melek perbankan”. 
Penyaluran BPNT dilaksanakan 
secara bertahap mulai tahun 
2017 pada 44 kota terpilih di 

Indonesia dengan akses dan 
fasilitas memadai. Selain untuk 
memberikan pilihan pangan 
yang lebih luas, penyaluran 
BPNT melalui sistem perbankan 
juga dimaksudkan untuk 
mendukung perilaku produktif 
masyarakat melalui fleksibilitas 
waktu penarikan bantuan. Pada 
akhirnya, penyaluran BPNT 
diharapkan memberi dampak 
bagi peningkatan kesejahteraan 
dan kemampuan ekonomi 
penerima manfaat melalui akses 
yang lebih luas terhadap layanan 
keuangan.

Oleh: Bagus Putu Santika, SE., M.Si., Ak.,
Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan IPP

Perwakilan BPKP Provinsi NTB

FOTO DOK. ARIE
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Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Bansos Rastra dengan BPNT
Perbedaan mekanisme pelaksanaan Bansos Rastra dengan Bantuan BPNT dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO URAIAN RASTRA BPNT

1. Definisi dan Tu-
juan Program

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) bagi 
masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk men-
gurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok 
dalam bentuk beras

Merupakan pengembangan dari Program Rastra, 
Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran 
KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan 
pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang, 
meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pen-
erimaan bantuan, memberikan lebih banyak pilihan 
dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebu-
tuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan 
Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Develop-
ment Goals/SDGs)

2. Mulai waktu 
pelaksanaan pro-
gram

Sejak tahun 1998, awalnya disebut dengan Operasi Pasar 
Khusus (OPK), diperluas menjadi Beras Miskin (Raskin), 
dan diubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra)

Sejak tahun 2017 secara bertahap

3. Jumlah dan jenis 
bantuan per KPM

10Kg beras setiap bulan selama 12 bulan dimana Bantuan 
Sosial Rastra 2018 tidak disertai dengan harga tebus di ti-
tik distribusi dengan kualitas beras medium, yaitu beras 
yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 pers-
en, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksi-
mal 25 persen.

Rp110.000,00 per bulan

4. Target penyaluran 
(Per 5 Des 2017)

470 Kab/Kota
14.212.742 KPM

Tahun 2017 pada 44 Kota
Sasaran 1.286.194 KPM

5. Mekanisme pelak-
sanaan

Pagu Bansos Rastra yang merupakan alokasi jumlah 
KPM Bansos Rastra untuk tingkat nasional, provinsi, ka-
bupaten/kota pada tahun tertentu ditetapkan Menteri 
Sosial. Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga 
dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di dae-
rah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya 
termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Men-
teri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data 
Tertentu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya 
disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran 
Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. Kementerian 
Sosial menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakaan 
pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke Ti-
tik Distribusi (TD). Pada prinsipnya periode penyaluran 
Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Penyaluran Bansos 
Rastra dari TD ke Titik Bagi (TB)  sampai ke KPM menjadi 
tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksan-
aan penyaluran Bansos Rastra di TB ke KPM dilakukan 
oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos 
Rastra dalam jumlah 10Kg setiap bulan tanpa dikenakan 
biaya apapun.

Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik 
Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM ber-
dasarkan DPM dari Kementerian Sosial. Pemin-
dahbukuan Dana Bantuan Pangan dari rekening 
Kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun 
Elektronik Bantuan Pangan KPM dilakukan 30 hari 
kalender. Bank Penyalur memberikan notifikasi 
dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer dapat 
berupa SMS ke HP KPM atau bekerja sama dengan 
pemda untuk menginformasikan ke KPM. Pembel-
ian Bahan Pangan dilakukan pada outlet-warong 
yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur di 
wilayah KPM. Outlet warong menjual Bahan Pan-
gan paling tidak mencangkup beras atau telur sesuai 
harga pasar. Jumlah e-warong lebih dari 1 di setiap 
desa untuk menghindari adanya penetapan harga 
di atas harga wajar. KPM mendatangi e-warong un-
tuk membeli Bahan Pangan dengan memanfaatkan 
Kartu Kombo. KPM dapat mencairkan seluruh atau 
sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.
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tertulis oleh perangkat 
desa  atas kesepakatan 
warga untuk meminimalkan 
kecemburuan di tengah 
masyarakat (meredam 
konflik); perbandingan 
jumlah keluarga miskin yang 
riil lebih besar dibandingkan 
dengan jumlah keluarga 
miskin pada Daftar Penerima 
M a n f a a t Bansos Rastra, 

contohnya 
p a d a s u a t u 

kabupaten 
hanya  52,26% k e l u a r g a 
miskin yang masuk dalam 
DPM; serta sikap mental 
sebagian masyarakat yang 
tergolong mampu namun 
tetap menuntut hak yang 
sama dengan warga miskin 
untuk mendapatkan Bansos 

Rastra.
b. Penyaluran Bansos Rastra 

tahun 2018 belum seluruhnya 
tepat jumlah. Sebagian KPM 
menerima beras tepat 10kg/
bulan, sebagian lainnya 
hanya menerima 2,8 kg/bln. 

c. Secara umum Bansos Rastra 
telah disalurkan tepat waktu, 
tidak dibebankan harga 
tebus beras, dan beras yang 
diterima berkualitas baik.

Pelaksanaan BPNT
Kondisi pelaksanaan Bantuan 
Pangan Non Tunai dijumpai:
a. Penyaluran BPNT periode 

bulan Januari s.d Februari 
2018 lebih rendah dari target, 

yaitu berkisar antara 81-
91% dari target. Penyebab 
realisasi lebih rendah dari 
target antara lain karena 
terjadinya kegagalan pada 
saat pembukaan rekening 
kolektif, serta sebagian 
data yang diserahkan 
ke Himpunan Bank 
Milik Negara (Himbara) 
merupakan data yang tidak 
update sehingga terdapat 
ketidaktepatan sasaran KPM. 
Data calon penerima program 
BPNT yang tercantum pada 
DPM belum akurat.

b. Penyaluran BPNT diterima 

6. Potensi Per-
masalahan

1. KPM kurang tepat, dimana jumlah riil penerima pro-
gram yang jauh lebih besar dari pada yang terdaftar pada 
Daftar Penerima Manfaat (DPM)
2. Jumlah beras yang diterima KPM kurang dari 10Kg/
Bulan.
3. Rendahnya Frekuensi Distribusi, karena 3 hal: Kendala 
transportasi, Pemerintah desa menganggap penetapan 
DPM Raskin oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan 
jumlah warga miskin setempat sehingga pemerintah 
desa terlambat mengajukan jadwal distribusi Raskin, dan 
Pemerintah Desa mempunyai tunggakan pembayaran 
sehingga divre/subdivre/kansilog setempat menunda 
pengiriman Raskin periode berikutnya sampai seluruh 
hutang terlunasi.
4. Tingginya harga tebus, rendahnya kualitas beras dan 
formalitas administrasi.

Data penerima manfaat kurang valid sehingga 
berpotensi tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat 
jumlah, penyaluran bantuan tidak tepat waktu, ke-
terlambatan pencetakan dan pendistribusian KKS 
elektronik, serta e-warong belum sepenuhnya siap 
dalam mendukung transaksi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB) sampai dengan awal 
tahun 2018, hanya satu daerah 
yang menerima bantuan berupa 
BPNT, sedangkan 10 kabupaten/
kota lainnya seluruhnya masih 
menerima Bansos Rastra. 
Untuk melihat potret terkini 
pelaksanaan penyaluran Bansos 
Rastra di Provinsi NTB, dapat 
digambarkan kondisi yang ada 
di salah satu kabupaten yang 
menerima Bansos Rastra dan 
satu kota yang menerima BPNT. 
Nama kabupaten/kota tersebut 
sengaja disamarkan untuk 
menjaga kerahasian data. 

Pelaksanaan Bansos Rastra
Kementerian Sosial 
menetapkan alokasi Bantuan 
Sosial Beras Sejahtera Tahun 
Anggaran 2018 pada Provinsi 
Nusa Tenggara Barat per bulan 
lebih dari 4.7 juta kg dengan 
jumlah sasaran penerima lebih 
dari 473 ribu KPM. 
Kondisi pelaksanaan Bansos 
Rastra s.d. awal Februari 2018 
dijumpai:
a. Penyaluran Bansos Rastra 

belum seluruhnya tepat 
sasaran, yang disebabkan 
karena Beras Rastra dibagi 
secara merata kepada warga 
berdasarkan kebijakan tidak 

 Sumber: Juknis Evaluasi BPNT 2018 dan Monitoring Bansos Rastra 2018, BPKP (diolah) 
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tepat jumlah yaitu Rp110.000/
bulan/KPM, tidak ada 
potongan biaya administrasi 
bank ataupun biaya transaksi 
dari e-warong.

c. Secara umum harga bahan 
pangan yang dibeli KPM 
pada agen bank penyalur 
lebih rendah atau sama 
dengan harga pasar. Kualitas 
bahan pangan berupa beras 
sebagian masih ada yang 
kurang baik, sedangkan 
untuk bahan pangan lainnya 
berupa minyak goreng, 
gula, telur, dan mie instan 
kualitasnya baik. 

d. Terdapat pemaketan bahan 
dalam penyaluran BPNT 
Tahun 2017 dan 2018. Dalam 
pelaksanaan penyaluran 
BPNT tahun 2017 terdapat 
pemaketan penyaluran 
bantuan ke KPM berupa beras, 

gula, minyak, telur dan mie 
instan, sedangkan pada tahun 
2018 terdapat pemaketan 
bantuan dalam bentuk beras 
dan telur. Pemaketan ini 
mengakibatkan KPM tidak 
bebas berbelanja sesuai 
kebutuhannya.

Penutup 
Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial 
Secara Non Tunai, disebutkan 
bahwa penyaluran bantuan 
sosial kepada masyarakat harus 
dilakukan secara efisien agar 
dapat diterima tepat sasaran, 
tepat jumlah, tepat waktu, tepat 
kualitas, dan tepat administrasi. 
Secara umum pencapaian tujuan 
bansos dengan mekanisme BPNT 
di NTB lebih baik dari pada 
Bansos Rastra. Paling tidak hal 

ini terlihat dari kriteria tepat 
jumlah, dimana sistem bagi rata 
bantuan yang masih terjadi pada 
Bansos Rastra, tidak terjadi lagi 
pada BPNT. Namun demikian 
permasalahan yang serupa masih 
terulang, yaitu data KPM yang 
tidak akurat/tidak update. Hal ini 
perlu menjadi perhatian bersama 
agar penyaluran bantuan sosial 
dapat diterima tepat sasaran, 
tepat jumlah, tepat waktu, tepat 
kualitas, dan tepat administrasi.
1. Pembangunan, Petunjuk 

Teknis Monitoring atas 
Bantuan Sosial Beras 
Sejahtera tahun 2018

2. Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan, Petunjuk 
Teknis Evaluasi Bantuan 
Pangan Non Tunai Tahun 
2017
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Mari sejenak kita 
pikirkan bersama 
tentang keadaan 
k e h i d u p a n 

tanpa adanya listrik. Aktivitas 
keseharian membutuhkan 
dukungan dari keberlangsungan 
asupan listrik. Televisi, gawai, 
dan alat elektronik penunjang 
kehidupan membutuhkan daya 
listrik. Meskipun begitu, ada 
banyak tempat di Indonesia 
yang belum dialiri listrik dan 
mendapatkan suplai listrik 
selama 24 jam. Hal ini dapat 
dilihat dari rasio elektrifikasi 
yang belum semuanya mencapai 
100%. Rasio elektrifikasi adalah 
perbandingan antara jumlah 
rumah tangga yang berlistrik 
dan jumlah keseluruhan rumah 
tangga. Per Juni 2017, terdapat 6 
(enam) provinsi yang rasionya 
belum mencapai 80%, yakni 

Listrik adalah kebutuhan yang
harus dijaga keberlangsungannya
Adalah tugas bersama kita segenap bangsa,
untuk mewujudkannya

Oleh: Mandala Ulul Amri, S.S.T.
Auditor Pertama Perw. BPKP PROV. NTB Bidang AN

Papua (48,74%), Nusa Tenggara 
Timur (59,17%), Kalimantan 
Tengah (75,76%), Sulawesi 
Tenggara (76,79%), Kepulauan 
Riau (76,97%), dan NTB (79,93%).
Sebagai salah satu upaya 
meningkatkan daya jangkau 
jaringan dan suplai layanan listrik 
24 jam, terutama untuk mengatasi 
pemakaian listrik pada jam-jam 
puncak (Pukul 17.00 sd 22.00 WIB), 
pemerintah telah mencanangkan 
mega proyek pembangunan 
pembangkit 35.000 MW untuk 
periode sampai dengan tahun 
2019. Pemerintah bersama PT 
PLN (Persero) dan swasta akan 
membangun 109 pembangkit, 
masing-masing terdiri atas 35 
proyek oleh PT PLN (Persero) 
dengan total kapasitas 10.681 
MW dan 74 proyek oleh swasta/
Independent Power Producer 
(IPP) dengan total kapasitas 

25.904 MW. Kebutuhan sebesar 
35 ribu MW tersebut telah 
dikukuhkan dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019. Terlepas dari sebaran 
proyek ini yang mayoritas ada di 
Pulau Jawa dan Bali, yaitu sekitar 
18.697 MW (53,42%) dan menurut 
sebagian kalangan merupakan 
proyek yang tidak realistis karena 
kapasitas terpasang pada saat 
proyek ini dicanangkan adalah 
sebesar 50.000 MW dan dicapai 
dari sejak PT PLN berdiri, 
sejatinya kita harus mengapresiasi 
kebijakan pemerintah tersebut. 
Hendakmya kita tetap optimis 
untuk terus tetap bekerja keras 
untuk mewujudkannya. Untuk 
wilayah Nusa Tenggara sendiri 
diproyeksikan sebesar 670 MW.
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Kondisi di NTB Saat Ini
Sistem tenaga listrik di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) 
terdiri atas satu sistem besar 
150 kV dan dua sistem skala 
menengah 20 kV, serta beberapa 
sistem kecil terisolasi. Untuk 
sistem besar dipasok dari Pusat 
Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat 
Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan 
Pusat Listrik Tenaga Mini/Mikro 
Hidro (PLTMH). Sedangkan 
sistem menengah dan sistem kecil 
dipasok dari PLTD dan sebagian 
kecil PLTMH.
Sistem 150 kV Lombok 
membentang dari Mataram 
sampai Lombok Timur untuk 
melayani Kota Mataram, 
Kabupaten Lombok Barat, 
Kabupaten Lombok Tengah, 
Kabupaten Lombok Timur dan 
Kabupaten Lombok Utara. 
Sistem Sumbawa meliputi Kota 
Sumbawa Besar dan Kabupaten 
Sumbawa Barat. Sistem Bima 
meliputi Kota Bima, Kabupaten 
Bima dan Kabupaten Dompu.
Untuk sistem kecil terisolasi 
terdapat di pulau-pulau kecil 
yang tersebar di seluruh wilayah 
NTB. Pulau-pulau kecil ini 
mempunyai pembangkit sendiri 
dan terhubung ke beban melalui 
jaringan 20 kV, sebagian langsung 
ke jaringan 220 volt. Sistem tenaga 

listrik di tiga pulau yaitu Gili 
Trawangan, Gili Meno, dan Gili 
Air sudah tersambung dengan 
kabel laut ke sistem Lombok 
daratan dan telah beroperasi 
sejak 2012.

Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kondisi perekonomian 
Provinsi NTB sudah cukup 
baik, diantaranya pada sektor 
pertanian, sektor pertambangan, 
sektor perdagangan, hotel dan 
restoran serta sektor jasa lainnya 
yang telah berkontribusi besar 
terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Salah 
satu yang sedang menjadi pusat 
perhatian adalah pengembangan 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Mandalika yang tentunya 
membutuhkan jaminan 
ketersediaan pasokan listrik 
dalam jumlah cukup besar dan 
berkesinambungan. Dengan 
demikian, ekonomi Provinsi 
NTB diharapkan akan tumbuh 
lebih baik lagi ke depannya dan 
tentunya kebutuhan listrik juga 
akan meningkat pesat pesat.
Dalam dokumen Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) PT PLN Persero 
tahunn 2018-2027 disebutkan 
bahwa rerata kebutuhan listrik 

selama periode tersebut sebesar 
28.232,2 GWh per tahun. 
Perhitungan tersebut dengan 
mempertimbangkan data historis 
pengusahaan tenaga listrik, 
kecenderungan pertumbuhan 
ekonomi, pertambahan 
penduduk, dan peningkatan 
rasio elektrifikasi di masa 
datang. Proyeksi kebutuhan 
listrik tersebut sudah termasuk 
kebutuhan potensi KEK 
Mandalika dan pelanggan besar 
lainnya di Provinsi NTB.
Untuk melayani kebutuhan 
potensi KEK Mandalika dan 
sebagian pelanggan besar 
lainnya tersebut, PT PLN 
(Persero) sudah menyiapkan 
rencana pembangunan 
infrastruktur sistem tenaga 
listrik meliputi pembangkit, 
transmisi, dan distribusi dengan 
mempertimbangkan potensi 
energi primer setempat. Potensi 
sumber energi primer yang 
banyak tersedia di Provinsi 
NTB adalah potensi panas bumi 
dan tenaga air.  Selain itu juga 
terdapat potensi energi arus laut 
(Alas, Lombok dan Pulau Sape) 
sebesar 14 MW serta energi surya 
(Lombok Utara) sebesar 20 MW.

Tantangan (dan kendala) 
Pencapaian Program Kelistrikan
Pencapaian program kelistrikan 
seringkali menghadapi 
beberapa tantangan (dan juga 
kendala) antara lain kendala 
pembebasan lahan, relokasi, 
ketidaksesuaian dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
P ro v i n s i / K a b u p a t e n / K o t a 
setempat, pendanaan proyek 
dan kemampuan kontraktor 
yang menyebabkan belum 
terselesaikannya pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan 
sesuai yang direncanakan. 
Tantangan yang lain adalah 
keterbatasan sumber energi 
sehingga menjadi penting untuk 
segera mencari sumber energi 
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terbarukan sesuai potensi yang 
tersedia di wilayah NTB.

Peran BPKP
Badan Pengawasan Keuan-
gan dan Pembangunan (BPKP) 
mendapatkan mandat dan per-
mintaan untuk mengawal dan 
mengawasi proyek strategis 
nasional, di antaranya adalah 
pengawasan pengusahaan pem-
bangkit listrik. Untuk wilayah 
Provinsi NTB, Perwakilan BPKP 
dalam kurun waktu setahun tera-
khir (Januari 2017 sampai dengan 
April 2018) telah melaksanakan 
pengawasan terhadap Proyek 
Pembangkit Terkendala di PLTU 
Sumbawa Barat dan PLTU 1 NTB 
Bima, serta melakukan reviu atas 
Pembangunan Pusat Listrik Tena-
ga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU) 
Lombok Peaker 130-150 MW. 
Penugasan ini dilakukan dalam 
rangka mengawal proses 
pembangunan pembangkit listrik. 
Permasalahan yang signifikan 
dari hasil penugasan tersebut 
antara lain untuk pembangunan 
PLTU Sumbawa Barat belum 
mendapat izin pemanfaatan 
ruang pembangunan pelabuhan 
khusus batubara (jetty) PLTU 

Sumbawa Barat oleh Badan 
Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten 
Sumbawa Barat karena tidak 
sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW). 
Sedangkan atas pembangunan 
PLTMGU Lombok Peaker 
ditemukan adanya kendala terkait 
sertifikasi lahan hasil pengadaan 
tanah karena adanya perbedaan 
persepsi atas kesesuaian proses 
pengadaan tanah yang dilakukan 
dengan ketentuan yang ada 
antara Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi 
NTB, Kantor Pertanahan Kota 
Mataram, dan PT PLN (Persero) 
Unit Induk Pembangunan 
Nusa Tenggara. Untuk proyek 
PLTU 1 NTB Bima sendiri dapat 
dilanjutkan apabila telah didapat 
kepastian perhitungan usulan 
perubahan biaya (variation order) 
yang harus dikeluarkan oleh PT 
PLN (Persero) mengingat adanya 
pergantian kontraktor pelaksana 
dan telah selesainya pengecekan 
atas fungsi bangunan yang telah 
terbangun oleh kontraktor.
Progres fisik atas pembangunan 
proyek bervariasi satu dengan 
yang lain. Progres fisik PLTU 

Sumbawa Barat posisi per 28 
Februari 2017 adalah 77,05%. 
PLTU 1 NTB Bima sampai 
dengan terminasi dari kontraktor 
pertama tanggal 31 Oktober 2012 
adalah sebesar 79,45% dengan 
progres tambahan dari kontraktor 
kedua per 31 Maret 2017 adalah 
sebesar 3,821%. Proyek PLTMGU 
Lombok Peaker sampai dengan 
bulan Maret 2018 telah mencapai 
progres pekerjaan fisik sebesar 
17,31%.
Atas penugasan ini, Perwakilan 
BPKP Provinsi NTB telah 
menyampaikan usulan 
rekomendasi dan solusi atas 
kendala dan permasalahan 
yang dihadapi kepada PT PLN 
(Persero) dan pihak terkait lainnya 
sebagaimana tercantum dalam 
laporan hasil kegiatan yang telah 
terbit. Dengan adanya kegiatan 
pengawasan ini, diharapkan 
proyek kelistrikan pemerintah 
dapat berjalan dengan baik 
tanpa melanggar aturan yang 
berlaku sehingga kemanfaatan 
atas hasil proyek dapat dirasakan 
oleh seluruh rakyat Indonesia 
sehingga tujuan untuk menerangi 
negeri dapat tercapai.
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S I L A D E N D E N G
We call that The Lost Kingdom : Dinding Batu Penjaga Harkat, 

Martabat, Marwah, Silsilah, Wasilah Adat Budaya Sasak

Wawancara  tokoh sentral  pemangku adat Sasak
  H. Lalu Muhammad Putri, S.Pd., M.Pd.

Oleh Juru cakap Lucky & Liyya

Kerajaan Siladendeng, 
salah satu kerajaan 
sasak di Lombok 
Tengah, tak ada lagi 

sebuah istana megah yang 
terbangun dan tak ada lagi 
pemerintahan yang dijalankan. 
Tapi kerajaan ini tetap 
terbangun, tetap berdiri kokoh 
dan menjaga silsihan kerajaan 
yang ada dengan tujuan utama 
melestarikan kebudayaan 
kearifan lokal sasak.
Adalah Datu Muter Jagad, Datu’ 
Sila Dendeng atau yang lebih 
dikenal dengan nama H. Lalu 
Muhammad Putria, S.Pd., M.Pd. 
sosok Datu’ keturunan garis 
lurus dari Raja Sila Dendeng 
yang aktif dalam melestarikan 
budaya dan kearifan lokal sasak, 
dengan senang berbagi hati 
bersama juru cakap dari BPKP 
Provinsi NTB bercerita suka.

Bagaimana sejarah awal mula 
kerajaan Siladendeng di Bumi 
Sasak?
Jadi sebenarnya, kerajaan 
Siladendeng salah satu kerajaan 
tertua di pulau Lombok, yang 
dipimpin oleh Raja pertamanya 
yaitu De Nek Mas Betare 
Pangeran Luwih, dengan tiga 
putra yang kemudian menyebar 

ketiga daerah yang berbeda. 
De Nek Mas Betare Indra Sakti 
menjadi Raja di Klungkung, 
De Nek Mas Betare Kerta 
Jale menjadi Raja di Goa dan 
De Nek Mas Betare Tanton 
Naleh menetap di kerajaan sila 
Dendeng. Jadi sebenarnya kami 
semua dari tiga  kerajaan ini 
masih satu becanah atau satu 
trah, yang memimpin di daerah 
berbeda.

Bagaimana proses pengakuan 
kerajaan Siladendeng oleh 
Negara?
Tahun 2004 Lembaga Penelitian 
dan Pengkajian Keraton 
Nusantara memverifikasi eks 
kerajaan yang ada di Nusantara, 
salah satunya Kerajaan 
Siladendeng di Lombok yang 
pertama kali lolos verifikasi. 
Semua berkas-berkas kerajaan 
dan bukti-bukti bekas kerajaan 
masih ada, tersimpan dan dapat 
diuji.
Berdasarkan Permendagri 
Nomor 039 tahun 2007 tentang 
Fasilitasi Lembaga Adat dan 
Keraton Nusantara, kami 
membentuk suatu Forum 
Silaturahmi Keraton Nusantara 
dan saya sebagai ketua untuk 
wilayah Nusa Tenggara Barat. 

Kerajaan yang tergabung dalam 
forum ini antara lain Kesultanan 
Dompu, Kesultanan Bima, dan 
kesultanan Sumbawa.

Apa yang mendorong Kerjaan 
Siladendeng untuk tetap eksis 
di masyarakat?
Kami memiliki keinginan untuk 
menunjukkan harkat, martabat, 
marwah, silsilah, wasilah dari eks 
kerajaan yang pernah ada. Dan 
juga dalam rangka pertahankan 
nilai-nilai budaya Sasak.  

Menurut Datu’, bagaimanakah 
karakteristik seorang bang-
sawan Siladendeng?
Seseorang dikatakan bangsawan 
bukan hanya karena keturunan 
Raja, tapi juga ada cara lainnya 
yaitu yang pertama dari trah, 
dari darah, keturunan Raja, maka 
dia disebut sebagai Bangsawan, 
yang kedua katarimen, dipilih, 
seperti jabatan gubernur, dia 
dipilih oleh masyarakat, dipilih 
oleh Tuhan untuk memimpin, 
dan yang ketiga kapahice, gelar 
bangsawan yang diberikan oleh 
raja.

Secara umum, bagaimanakah 
falsafah hidup yang memben-
tuk sifat dan karakteristik 
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masyarakat Kerajaan Sila-
dendeng?
Hampir semua aspek kehidupan 
diatur dalam budaya sasak, 
seperti adat pile game, yang 
mengatur mengenai keselarasan 
manusia dengan Sang Khaliq, 
adat luwir game, yang mengatur 
mengenai keselarasan manusia 
dan alam, dan adat tapsile 
yang mengatur keselarasan 
hubungan manusia dan manusia 
(masyarakat).
Dahulu di Lombok terdapat 
banyak kitab-kitab lontar, tempat 
orang-orang sasak menulis 
tentang ekonomi, budaya, sosial, 
dan pendidikan, semua aspek 
kehidupan. Jumlahnya ribuan, 
tapi tidak ada satupun yang 
tertulis nama pengarangnya. 
Misalnya, terdapat satu lontar 
tentang tata perilaku adat Sasak 
yang berjudul Lontar Rengganis. 
Rengganis ini diceritakan 
sebagai sesosok perempuan 
yang beranjak dewasa dan baru 
belajar mengenai tata perilaku, 
yang ilmunya dapat disarikan 
menjadi 3 aspek, yaitu:
Pertama, Wirama (tata berbahasa) 
yang mengajarkan tata cara 
berbahasa. Dalam bahasa Sasak 

ada tingkatan bahasa yang dapat 
digunakan dalam sehari-hari  
bagaimana berbicara dengan 
yang lebih tua, berbicara dengan 
sesama, berkomunikasi dengan 
masyarakat sekitar, dan lain 
sebagainya.
Kedua, Wibusana (tata 
busana) yang mengajarkan 
bagaimana berbusana yang 
baik, wanita sasak berpakaian 
di kesehariannya, wanita sasak 
berbusana untuk keluar rumah, 
termasuk juga untuk laki-laki, 
bagaimana memakai keris ada 
filosofinya masing-masing, 
diatur dalam kitab ini.
Ketiga, Wirage (penampilan) 
yang mengatur bagaimana 
penampilan seorang raja, yang 
membuatnya berbeda dengan 
lainnya, penampilan sebagai 
seorang raja, sebagai seorang 
pemimpin, harus menunjukkan 
wirage, menunjukkan 
penampilan yang baik.
Keempat, wirase (ilmu cinta 
kasih/welas asih) yang menguta-
makan bahasan tentang sikap 
cinta kasih. Ajaran ini yang 
paling berat diantara lainnya, 
karena ini adalah nilai utama 
yang harus diajarkan sejak dini.

Kalau empat ajaran ini sudah 
dikuasai, bisa diimplementasikan 
dalam keseharian, dalam kehi-
dupan, maka akan timbul 
chemistry, karisma, kalau di 
ajaran kami disebut widagde 
ngawibawe, sakti mandra guna.

Apa tantangan yang dihadapi 
masyarakat adat, utamanya 
Kerajaan Siladendeng terkait 
dengan arus modernisasi dan 
globaslisasi?
Tantangan terbesar yang 
pertama, masyarakat sudah 
menganggap budaya itu kuno, 
budaya barat itu modern. 
Padahal banyak yang tidak 
paham, kata modern sendiri itu 
apa.
Contohnya bangsa-bangsa yang 
kuat, yang besar di dunia, seperti 
Inggrris, Perancis, Korea, Jepang 
dan Negara besar lainnya, justru 
mereka sangat intens dalam 
mempertahankan nilai-nilai 
budaya dan identitas aslinya, 
jati dirinya. Jadi sebenarnya, 
yang paling penting, kita 
harus bangga menjadi orang 
sasak, menjadi warga Negara 
Indonesia. Karena itulah pilar 
yang terakhir dan yang paling 
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kuat untuk menjaga NKRI. 
Kalau ada rasa kebanggaan atas 
Bangsa, maka akan menjadi pilar 
kekuatan yang besar bagi Bangsa 
tersebut.
Tantangan kedua sekarang, yaitu 
dampak globalisasi.
Kita lihat banyak tamu-tamu dari 
luar datang dengan membawa 
budaya mereka masing-masing, 
kalau, kita tidak punya jatidiri, 
budaya kita akan tergerus, hilang, 
terbawa oleh budaya mereka. 
Dan ini merupakan tanggung 
jawab Bangsa, kita semua untuk 
membina, melestarikan nilai-
nilai ajaran budaya adi luhur, 
karena kalau tidak, bangsa kita 
bisa hancur suatu hari nanti. 

Apa upaya yang telah 
dilaksanakan oleh Kerajaan 
Siladendeng untuk memper-
tahankan nilai-nilai budaya di 
tengah arus modernisasi dan 
globalisasi?
Banyak upaya yang telah kami 
lakukan, salah satunya melalui 
penyelenggaraan ritual-ritual 
budaya yang memiliki nilai 
adi luhur. Contohnya tradisi 
Bau Nyale, yang berawal dari 
legenda Putri Mandalika putri 
seorang raja yang terkenal cantik 
jelita paras dan budi pekertinya. 
Konon kisahnya pada saat itu 
seluruh putra mahkota dari 
berbagai kerajaan tertarik untuk 
mempersuntingnya. Mengetahui 
hal tersebut, beliau tidak 
mau jika terjadi perpecahan/
perselisihan dan pertumpahan 
darah hanya karena dirinya, 
sehingga beliau mencari cara, 
dan mengatakan pada seluruh 
putra mahkota, jika kalian benar 
mencintai saya, maka temui 
saya di bukit seger tanggal 20 
bulan 10 kalender sasak. Tepat 
hari yang telah dijanjikan semua 
putra mahkota telah berkumpul 
dan putri mandalika datang, 
kemudian dia mengucapkan 
“Wahai para putra mahkota, 

wahai ayah dan ibuku tercinta, 
wahai selruh rakyat bumi sasak 
Lombok, bahkan nusantara, hari 
ini saya tetapkan bahwa Saya 
tidak akan memilih satupun dari 
kalian, tetapi saya akan menjadi 
milik kalian semua.” 
Nilai tersebut yang kami coba 
gaungkan di masyarakat, Putri 
Mandalika memberikan contoh 
kepada kita, secara edukasi, 
inilah cara orang mengambil 
keputusan, secara sosial 
politik, mengajarkan untuk 
tidak sikut kiri, sikut kanan, 
saling menjelekkan, saling 
menjatuhkan, bukan seperti itu. 
Putri Mandalika rela berkorban 
untuk orang banyak, bukan 
sebaliknya mengorbankan orang 
banyak untuk kepentingan 
dirinya sendiri.
Bayangkan ada puluhan ribu 
bahkan ratusan ribu orang 
datang ikut bau nyale, datang 
kan butuh kendaraan, itu uang. 
Yang datang butuh makan, 
kuliner, itu uang, yang datang 
juga butuh penginapan, jadi 
ekonomi rakyat berkembang.

Bagaimana Bapak selaku Datu 
melihat potensi dan tantangan 
yang menyertai pembangunan 
KEK Mandalika di Kabupaten 
Lombok tengah dalam kait-
annya terhadap kehidupan 

budaya kerajaan Siladendeng?
Saya menyampaikan pada 
pemerintah, mengingatkan 
bahwa pembangunan ini untuk 
masyarakat, tolong diadvokasi, 
dibina mayarakat sekitar 
supaya tidak menjadi penonton 
di daerah sendiri, supaya 
msyarakat kami juga merasakan 
ada dampak dari pembangunan. 
Dan ketika berhubungan 
dengan masyarakat, hendaknya 
membangun komunikasi 
adat, dengan pendekatan 
kekeluargaan, memperhatikan 
nilai-nilai kearifan lokal, supaya 
masyarkat kami ini juga ada 
kebanggaan, merasa dilibatkan 
maka timbullah dalam diri 
mereka rasa memiliki, sehingga 
dengan sendirinya masyarakat 
akan tergerak untuk menjaga 
kebersihan, keamanan, yeng 
menyebabkan tamu yang 
berdatangaan merasa nyaman 
di sini. Hal ini akan sangat 
membantu pemerintah agar tidak 
akan terlalu repot menjaga apa 
yang sudah dibangun, karena 
sebenarnya pembangunan ini 
juga untuk kita bersama.

Apa harapan Bapak ke depannya 
terkait adanya pengaruh global-
isasi dan moderinasi?
Harapan saya, semoga siapaun 
nanti yang berkiprah dalam 
pembangunan tetap membina 
masyarakat sekitar, jangan 
sampai masyarakat hanya jadi 
penonton dan teringgirkan, dan 
tentunya masyarakatpun jangan 
sampai kehilangan identitas dan 
jatidiri.
Kalau menginginkan Lombok 
tetap eksis dan terlihat di mata 
Dunia, kita harus kembali ke 
jati diri kita dan jangan sekali-
kali melupakan sejarah. Ingat, 
Bangsa-Bangsa besar di dunia 
berjaya sampai saat ini karena 
mereka sangat intens dalam 
mepertahankan nilai-nilai 
budaya. 

“Jadi sebenarnya, 
yang paling 

penting, kita harus 
bangga menjadi 

orang Sasak, 
menjadi warga 

Negara Indonesia”
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Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) semakin lama semakin strategis dan 
bergerak mengikuti kebutuhan zaman di 
mana APIP harus berada di garda terdepan 

dalam mengawal tata kelola keuangan negara 
(www.bpkp.go.id, 2016). Peran APIP sebagai early 
warning system dalam peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan pembangunan 
nasional. APIP sebagai pengawas harus kompeten, 
memiliki independensi dan keberanian dalam 
membawa kebenaran (Warta Pengawasan, 2016). 
APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang 
dapat menciptakan nilai tambah pada produk 
atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai 
pengawas intern pemerintah merupakan salah 

G A Y A  K E P E M I M P I N A N 
MEMPENGARUHI KINERJA AUDITOR

Oleh: I Putu Budiasa, SE., M.Ak.
Auditor Pertama Bidang Pengawasan IPP Perw. BPKP Prov. NTB

satu unsur manajemen pemerintah yang penting 
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan 
yang baik (good governance) yang mengarah 
pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean 
government) (AAIPI, 2013 : 1). Peran APIP yang 
efektif dapat terwujud jika didukung dengan 
auditor yang profesional dan kompeten dengan 
hasil audit intern yang semakin berkualitas. 
Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern 
yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu 
yang sesuai dengan mandat penugasan masing-
masing APIP (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia) (AAIPI, 2013 : 1).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) sebagai auditor internal pemerintah 
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perlu untuk meningkatkan 
kapabilitasnya. Salah satu 
langkah agar mampu melakukan 
perubahan ke arah yang lebih 
baik di lingkungan kerja adalah 
dengan memperkuat APIP. 
Kekuatan itu sendiri tidak 
terlepas dari gaya kepemimpinan. 
Karakteristik seorang auditor 
berasal dari gaya kepemimpinan 
yang mengacu pada lingkungan 
sekitar yang berpengaruh 
terhadap perilaku seseorang 
seperti aturan dan kebijakan, 
yang mendorong seseorang 
(auditor) untuk melakukan suatu 
tindakan.
Gaya kepemimpinan (leadership 
style) juga dapat mempengaruhi 
kinerja. Gaya kepemimpinan 
merupakan cara pimpinan untuk 
mempengaruhi orang lain atau 
bawahannya sedemikian rupa 
sehingga orang tersebut mau 
melakukan kehendak pimpinan 
untuk mencapai tujuan organisasi 
m e s k i p u n 
secara pribadi 
hal tersebut 
mungkin tidak 
d i s e n a n g i . 
Alberto et al., 
(2005) dalam 
Tr isnanings ih 
( 2 0 0 7 ) 
m e n y a t a k a n 
kepemimpinan 
b e r p e n g a r u h 
positif kuat 
t e r h a d a p 
kinerja. Temuan 
ini memberi 
g a m b a r a n 
bahwa gaya 
kepemimpinan 
seorang pemimpin sangat 
berpengaruh terhadap kinerja 
bawahannya. Demikian pula gaya 
kepemimpinan sangat diperlukan 
karena dapat memberikan nuansa 
pada kinerja auditor.
Kepemimpinan didefinisikan 
sebagai kemampuan untuk 
mempengaruhi kelompok menuju 

pencapaian sasaran (Robbins, 
2006). Dalam menjalankan tugas, 
pemimpin memiliki tiga pola 
dasar gaya kepemimpinan yaitu 
yang mementingkan pelaksanaan 
tugas, yang mementingkan 
hubungan kerjasama, dan yang 
mementingkan hasil yang 
dapat dicapai (Rivai 2004 : 8). 
Menurut Rivai (2004 : 42) gaya 
kepemimpinan adalah pola 
menyeluruh dari tindakan seorang 
pemimpin, baik yang tampak 
maupun yang tidak tampak 
oleh bawahannya. Flippo (1994) 
berpendapat gaya kepemimpinan 
dapat dirumuskan sebagai suatu 
pola perilaku yang dirancang 
untuk memadukan kepentingan-
kepentingan organisasi dan 
personalia guna mengejar 
beberapa sasaran. Sementara 
Thoha (2013) menyatakan gaya 
kepemimpinan merupakan 
norma perilaku yang digunakan 
oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi 
perilaku orang lain. Stoner et al., 
(1996) menyebutkan bahwa gaya 
kepemimpinan (leadership styles) 
merupakan berbagai pola tingkah 
laku yang disukai oleh pimpinan 
dalam proses mengarahkan 
dan mempengaruhi pekerja. 
Menurut Stoner et al., (1996) 

ada lima dimensi variabel yang 
mendasari gaya kepemimpinan, 
yaitu : 1) gaya partisipatif, 
2) gaya pengasuh, 3) gaya 
otoriter, 4) gaya birokrasi, dan 
5) gaya berorientasi pada tugas. 
Dan Menurut Wahjosumidjo, 
Kepemimpinan Pancasila adalah 
bentuk kepemimpinan modern 
yang selalu menyumberkan diri 
pada Nilai-Nilai dan Norma-
Norma Pancasila. Kepemimpinan 
Pancasila, satu potensi atau 
kekuatan atau kekuatan yang 
mampu memberdayakan segala 
daya sumber masyarakat dan 
lingkungan yang dijiwai oleh sila-
sila Pancasila untuk mencapai 
tujuan Nasional.
Setiap auditor mempunyai 
kemampuan yang berbeda-beda 
sehingga diperlukan pemimpin 
yang tegas. Oleh karena itu 
Penulis menyimpulkan bahwa 
gaya kepemimpinan sangat 
mendukung dalam penugasan 

audit untuk menghasilkan kinerja 
yang berkualitas dengan pokok 
kepemimpinan Pancasila, yaitu 1) 
Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, 
2) Nilai-nilai kepemimpinan 
universal, dan 3) Nilai-nilai 
spiritual nenek moyang.
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Anda tahu wanita 
cantik nan mulus, 
yang sedang bersolek 
untuk memikat hati 

yang melihat dan menyapanya? 
Itulah The Mandalika yang 
sedang berkembang, senyum 
penuh pesona. Mandalika 
dikembangkan oleh PT. 
Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (Persero) atau 
Indonesia Tourism Development 
Project (ITDC) memiliki luas lebih 
dari 1.200 Ha. Pembangunan 
Mandalika dimulai sejak tahun 
2014 dan rencana dikembangkan 
bertahap sampai dengan 10 
tahun hingga tahun 2024. Nilai 
investasi mencapai 4,54 triliun 
rupiah. Dalam pembangunan 

kawasan Mandalika termasuk 
dibangun hotel yang pada tahap 
akhir pengembangan mencapai 
lebih dari 10.000 kamar. Juga 
dibangun hunian/perumahan, 
wilayah komersil seperti pasar 
seni, toko, kafe, restoran, dan 
pusat konvensi. Semoga menjadi 
Kawasan Ekonomi Khusus yang 
berkelas internasional.  
Pengembangan The Mandalika 
yang luas dan kompleks memer-
lukan fasilitas pendukung yang 
modern antara lain pada pe-
nyediaan air bersih, listrik, gas, 
telekomunikasi pengolahan air 
limbah, transportasi (pelabuhan, 
jalan dan bandara), serta fasilitas 
pendukung lainnya. 
Dalam pengembangan The Man-

SI CANTIK MULUS
BERKELAS
INTERNASIONAL

Oleh: 
Bagus Putu Santika, SE., M.Si., Ak.
Koordinator Pengawasan Bid. IPP
Perwakilan BPKP Prov. NTB
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dalika dan fasilitas pendukungnya, Perwakilan 
BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat  melakukan 
Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 
pada Reviu PSN KEK Mandalika dan Reviu PSN 
atas Fasilitas Pendukung berupa jalan dan pengem-
bangan fasilitas di Bandara Internasional Lombok 
(BIL).
Berikut sekilas khusus tentang fasilitas pendukung 
KEK Mandalika berupa jalan dan pengembangan 
Bandara Internasional Lombok yang masuk PSN 
dalam kelompok Percepatan infrastruktur trans-
portasi untuk 10 kawasan strategis pariwisata na-
sional (KSPN) prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, 
Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya termasuk 
KEK Mandalika.

Jalan-Jalan
Saat ini jika kita berangkat dari Kota Mataram ke 
KEK Mandalika dapat memacu kendaraan dengan 
cukup kencang, kecepatan kendaraan bisa menca-
pai 60-90 km/jam dan akan memerlukan waktu 
kurang lebih 1 jam 15 menit dengan jarak sekitar 
lebih 51 km melalui jalan by pass Mataram-BIL-
Pantai Kuta (Lombok Tengah). Waktu tempuh 1 
jam 15 menit tentu tidak cukup jika kita melewati 
jalan lama (bukan by pass). Perjalanan dari Kota 
Mataram ke Pantai Kuta (KEK Mandalika) akan 
melewati Bandara Internsional Lombok. Jarak dari 
Kota Mataram ke BIL sekitar 36 km dengan waktu 
tempuh kurang lebih 45 menit. 
Pembangunan jalan by pass Mataram-BIL-Pantai 
Kuta (Lombok Tengah) tempat KEK Mandalika, 
dibiayai pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
khususnya pembebasan lahan. Dalam kurun waktu 
tertentu setelah jalan by pass digunakan, jalan-jalan 
mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Perbai-
kan tersebut berupa preservasi rekonstruksi.  Jalan 
Sulin – Penujak – Kuta, selesai dikerjakan pada Bu-
lan Desember 2016 dengan menggunakan angga-
ran APBN sebesar 28,89 milyar rupiah. Rekonstruk-
si/peningkatan Struktur Jalan Sulin-Penujak-Kuta 
dengan menggunakan anggaran APBN sebesar 
41,77 milyar rupiah, selesai dikerjakan pada Bulan 
Oktobter tahun 2016. Sampai dengan saat ini jalan 
by pass tersebut berfungsi dengan baik dan men-
jadi akses utama penduduk dan wisatawan dari 
Mataram ke BIL atau ke The Mandalika. 
Gejala yang dirasa adalah pada beberapa titik ma-
sih minim lampu penerangan jalan sehingga ber-
potensi membahayakan pengendara. Jalan by pass 
dari Kota Mataram ke BIL dibuat dalam 4 lajur (ma-
sing-masing 2 lajur sisi kiri dan kanan yang diba-
tasi pembatas taman di tentah jalan) sehingga lalu 
lintas relatif sangat lancar. Hal berbeda untuk jalan 

dari BIL menuju KEK Mandalika masih 2 lajur saja 
dan tanpa pembatas jalan. Sehingga jika ada sedikit 
halangan saja di perjalanan akan memperpanjang 
waktu tempuh. Untuk itu, diperlukan tambahan al-
ternatif jalan lain dari BIL menuju The Mandalika 
dengan konstruksi jalan yang lebih lebar dari jalan 
yang ada saat ini untuk mengantisipasi peningka-
tan volume arus lalu lintas. 
Bappeda Provinsi NTB menginformasikan, tahun 
2019 direncanakan dibangun jalan by pass LIA-
KEK, yaitu jalan yang menghubungkan Bandara 
Internasional Lombok atau Lombok International 
Airport (LIA) ke KEK Mandalika dengan panjang 
sekitar 20 km. Pembangunan konstruksi jalan ini 
direncanakan dibiayai pemerintah pusat, semen-
tara untuk pembebasan lahan oleh Pemerintah 
Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah (Su-
ara NTB, 18 April 2018). Harapan pembangunan by 
pass LIA-KEK benar-benar bisa terwujud sehingga 
memberikan nilai tambah bagi pengembangan The 
Mandalika ke depan.
 
Fasilitas Bandara Internasional Lombok
Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok 
International Airport (LIA) diresmikan pada Bulan 
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Oktober 2011. Lalu lintas penerbangan di BIL saat 
ini mengalami peningkatan yang sangat singnifi-
kan dibandingkan saat tahun awal dioperasikan-
nya BIL. Hal ini terlihat dari angka kedatangan dan 
keberangkatan penumpang di BIL sebagai berikut:

Sumber: Klinik Statistik NTB (diolah)

Kedatangan dan keberangkatan penumpang baik 
domestik maupun internasional mengalami pen-
ingkatan. Jumlah rata-rata kedatangan penump-
ang per hari pada tahun 2012 sebanyak 2.351 orang 
dan menjadi 5.299 orang pada Bulan Februari 2018, 
mengalami kenaikan sebesar 125%. Jumlah rata-ra-
ta keberangkatan penumpang per hari tahun 2012 
sebanyak 2.400 orang dan manjadi 5.256 orang pada 

Uraian
Rata-rata Hari (Org)

Datang Berangkat

Rata- Rata tahun 2012 2.351 2.400
Bulan Februari 2018 5.299 5.256
Kenaikan (Org) 2.948 2.856
% Kenaikan 125 119

Bulan Februari 2018, mengalami kenaikan sebesar 
119%. Kedatangan dan keberangkatan penumpang 
di BIL pada Bulan Februari 2018 masih didominasi 
oleh penumpang domestik yang mencapai 93%, se-
dangkan penumpang internasional hanya 7%.
Jika kita amati kondisi fisik BIL saat ini terkesan 
jauh dari kata mewah. Saat ini pihak PT Angkasa 
Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok se-
laku pengelola sedang berbenah termasuk melaku-
kan renovasi di beberapa sudut bandara untuk 
meningkatkan kenyamanan konsumen. Salah satu 
perbaikan yang sedang dilaksanakan adalah Pem-
bangunan Pier (Koridor Terminal), Fixed Bridge, 
dan Pengadaan Garbarata, serta Perluasan Apron 
dan Fasilitas Penunjangnya. PT Angkasa Pura I 
(Persero) Bandara Internasional Lombok menga-
lokasikan anggaran 121,64 milyar rupiah dan di-
targetkan selesai pada akhir tahun 2018. Saat ini 
BIL dilengkapi dengan 2 buah garbarata. Sejalan 
dengan terus meningkatnya jumlah penumpang, 
penambahan fasilitas pendukung termasuk park-
ing stand pesawat dan fasilitas garbarata menjadi 
suatu keharusan untuk memberikan kenyamanan 
dan kelancaran penerbangan. Tahun 2018 diban-
gun 2 buah garbarata lagi sehingga total akan men-
jadi 4 garbarata yang ada di BIL. Perwakilan BPKP 
Provinsi NTB turut memantau pelaksanaan proyek 
ini melalui penugasan reviu tatakelola PSN.

Penutup
Pengembangan kawasan The Mandalika yang 
kompleks dan luas perlu didukung dengan fasili-
tas jalan-jalan dan bandara yang memadai. Fasilitas 
pendukung lain terus diupayakan secara maksimal 
oleh pihak-pihak terkait. Jika di Pulau Jawa Boro-
budur di topang dengan jalan tol yang luas dan 
megah di rancang pariwisata kenapa akses jalan-
jalan ke Mandalika tidak demikian? 
The Mandalika akan dapat beroperasi optimal dan 
mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahter-
aan rakyat di sekitar KEK Mandalika khususnya, 
dan secara umum mampu memberikan efek dom-
ino kesejahteraan kepada warga Lombok Tengah 
dan Nusa Tenggara Barat. Peran pemerintah, pen-
gusaha dan masyarakat diperlukan baik dalam 
pembangunan fisik dan yang tidak fisik berupa 
transformasi budaya dan perilaku masyarakat seki-
tar yang mendukung pengembangan pariwisata. 
Sisi lain, tidak dapat dipungkiri saat ini di kawasan 
The Mandalika masih ada pedagang acung yang 
menawarkan dagangannya dengan cara yang agak 
merayu memaksa, sehingga pengunjung terasa se-
dikit terganggu. Perlu solusi atas masalah-masalah 
itu untuk semua. (vao)
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Aturan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) masih 
proses untuk revisi.  Sampai saat ini masih 
digunakan aturan-aturan  sebagamana  kita lihat 
berikut ini :

Dalam mengemban tugas 
dan tanggung jawab auditor, 
dinilai  fungsinya melalui unsur 
penilaian dan  penetapan angka 
kredit pada :
1. Tertib administrasi angka 

kredit;
2. Laporan Harian Penggunaan 

Jam Penugasan Pengawasan;
3. Surat Pernyataan 

Melaksanakan Kegiatan 
(SPMK) dan jumlah angka 
kredit dari tugas pengawasan

4. Menyampaikannya DUPAK 
disertai SPMK dan berkas-
berkas terkait kepada Pejabat 
Pengusul.

5. Mengarsipkan PAK yang telah 
ditandatangani oleh Pejabat 
Yang Berwenang Menetapkan 
Angka Kredit.

Auditor
Jangan Sampai Diberhentikan ! ! !

Oleh: Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si., CA, CRMP.

Koordinator Pengawasan Bidang P3A
Perwakilan BPKP Provinsi NTB
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Pengumpulan angka kredit 
auditor diperoleh auditor 
dari mendokumentasikan 
hasil kegiatan pengawasan 
yang dikonversikan menjadi 
angka kredit  pengawasan 
yang dituangkan dalam SPMK 
yang disetujui oleh  Atasan 
Langsungnya. 
Penilaian dan Penetapan Angka 
Kredit auditor dilakukan secara 
Reguler pada bulan Januari dan 
bulan Juli. Bulan  Januari untuk 
kegiatan 1 Juli s.d  31 Desember 
tahun sebelumnya dan  Bulan 
Juli untuk kegiatan 1 Januari s.d 
30 Juni tahun berjalan. Selain itu 
Penilaian dan Penetapan Angka 
Kredit tersebut dilakukan secara 
Keperluan Lain yang  dilakukan 
setiap saat dibutuhkan atau tidak 
terikat pada periode tertentu.

Kenaikan Jabatan Auditor

penting pelaporan penugasan 
telah selesai, tidak sempat 
menyusun DUPAK karena 
sibuk, dan lain sebagainya. 
Tapi, apakah auditor tersebut 
sadar dan mengerti bahwa 
mereka sendiri lah yang akan 

menikmati rugi akibat DUPAK? 
Banyak risiko yang akan muncul, 
antara lain: Diberhentikan 
Sementara, dari Jabatan Auditor 
atau Diberhentikan (mungkin) 
tetap dari Jabatan Auditor 
(tidak dapat diangkat auditor 
kembali) karena tidak memenuhi 

kebutuhan minimal angka kredit 
yang dipersyaratkan melalui 
DUPAK. Belum lagi konsekuensi 
pemotongan atau pemberhentian 
tunjangan kinerja auditor, yang 
jelas pasti pengaruh lebih kecilnya 
pendapatan rutin auditor akibat 
kena  DUPAK.

 BPKP sebagai instansi Pembina 
Jabatan Fungsional Auditor 
memiliki 3 strategi pembinaan 
auditor, yaitu Pembinaan Karir, 
Kompetensi, dan Kinerja. Pola 
karir auditor sangat berkaitan 
erat dengan ketaatan penyusunan 
Daftar Usulan Penilaian Angka 
Kredit (DUPAK) oleh auditor. 
Penyusunan DUPAK ini bagai 

momok yang menakutkan bagi 
auditor yang “malas” menyiapkan 
berbagai dokumen penugasan 
yang telah dilaksanakan 
termasuk menyusun perhitungan 
angka kreditnya secara “self 
assessment”. Banyak alasan 
sederhana yang dikemukakan; 
misalnya pangkat dan jabatan 
sudah “mentok”, pola pikir yang 
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Auditor dapat diberhentikan 
sementara dalam berbagai 
kondisi :
1. Tidak dapat memperoleh 

angka kredit minimal yang 
ditentukan untuk kenaikan 
pangkat dalam jangka waktu 
yang ditentukan.

2. Auditor dijatuhi hukuman 

disiplin tingkat sedang 
atau tingkat berat berupa 
penurunan pangkat.

3. Auditor diberhentikan 
sementara sebagai Pegawai 
Negeri Sipil.

4. Ditugaskan secara penuh di 
luar jabatan Auditor.

5. Menjalani cuti di luar 

tanggungan negara kecuali 
untuk persalinan ke empat 
dan seterusnya.

6. Menjalani tugas belajar lebih 
dari 6 bulan.

Selanjutnya apabila memenuhi 
syarat tertentu dapat diangkat 
kembali.

Untuk berbagai kondisi, auditor dapat diberhentikan secara tetap :

Auditor yang sudah diberhentikan dari Jabatan Auditor tidak dapat diangkat lagi dalam Jabatan Auditor.
Auditor adalah Jabatan. Jabatan  Auditor adalah  jabatan profesi yang terhormat.  Setelah Anda meraih 
dan menjabatnya, rawatlah dan Jagalah. Begitu Anda diberhentikan secara tetap, pintu kembali tidak akan 
pernah terbuka kembali….WASPADALAH… WASPADALAH...
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National Fraud 
Initiative (NFI) 
m e r u p a k a n 
p r o g r a m 

Pemerintah Inggris dalam 
rangka mendeteksi fraud, 
kelebihan pembayaran, 
dan kesalahan data. NFI 
adalah proses pencocokan 
data dengan menggunakan 
teknologi komputer mutakhir 
baik dalam organisasi 
maupun antar organisasi 
karena keseluruhan sistem 
administrasi publik seperti 
tunjangan perumahan, gaji, 
upah dan pensiun sangat 
bergantung pada teknologi 
informasi. Program NFI mulai 
diluncurkan tahun 1996 dan 

bertujuan untuk melindungi 
dana publik dari risiko 
fraud dengan melakukan 
identifikasi atas potensi fraud 
dari data penerima tunjangan. 
NFI merupakan buah kerja 
keras Pemerintah Inggris dalam 
meningkatkan layanan publik 
melalui deteksi dini fraud selama 
lebih dari dua dekade.

Awalnya NFI berada dibawah 
kendali The Audit Commission 
(Komisi Audit di Pemerintah Ing-
gris), namun sejak Maret 2015, 
pelaksanaan NFI diambil alih 
oleh Minister for the Cabinet Office 
(Kementerian Kabinet Pemerin-
tah Inggris) karena masa tugas 
Komisi Audit berakhir pada bu-
lan Maret 2015. Dalam Kemen-

National Fraud Initiative

Oleh:
Chusnul Faizah, S.E.

Auditor Pertama 
Bidang Investigasi

Perw. BPKP Prov. NTB

Desember 2017 lalu, penulis berkesempatan melawat ke inggris dalam rangka 
Training & Benchmarking terkait Pengembangan Kapabilitas Manajemen 

Risiko Fraud. Berikut ini oleh-oleh yang bisa kami bagikan. 
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terian Cabinet Office, program 
NFI dipercayakan kepada tim 
Fraud, Error, and Debt (FEDs) yang 
bertindak sebagai ahli dalam 
pengembangan gagasan dan ke-
bijakan inovatif lintas Instansi 
Pemerintah, termasuk bekerja 
sama dengan Departemen tert-
entu untuk mencegah dan men-
gurangi kerugian atas fraud, men-
ingkatkan kemampuan melalui 
penyusunan standar, serta mem-
perbaiki akses terhadap kualitas 
dan analisis data.
Hasil proses pencocokan, jika 
terdapat perbedaan data yang 
terdeteksi oleh sistem maka 
kondisi tersebut mengindikasi-
kan adanya potensi fraud. Untuk 
kemudian, setiap organisasi yang 
turut berpartisipasi dalam NFI 
bertanggung jawab untuk mel-
akukan follow up dan investigasi 
atas hasil dari proses pencocokan 
dan pembandingan data serta 
melakukan identifikasi adanya 
fraud dan kelebihan pembayaran. 
Sebagai contoh, hasil pencocokan 
telah mengidentifikasi bahwa se-
seorang terdaftar sebagai pekerja 
sementara ia juga menerima tun-
jangan karena tidak melaporkan 
pekerjaan/pendapatannya. Or-
ganisasi terkait harus menyelidiki 
dan, jika terbukti ada pelangga-
ran, maka pembayaran tunjangan 
harus dihentikan.
Hingga kini, data NFI bersumber 
dari sekitar 1.300 organisasi yang 
berpartisipasi mulai dari sektor 
publik sampai dengan swasta/
privat. Data tersebut saling dico-
cokkan, dibandingkan, dan di-
analisa dengan serangkaian data 

kunci yang disediakan oleh par-
tisipan lain termasuk Departe-
men Pemerintah dan berlang-
sung setiap 2 (dua) tahun sekali 
sehingga proses pencocokan dan 
pembandingan data berlangsung 
selama kurun waktu 2 (dua) ta-
hun.
Program NFI dianggap sangat 
sukses dalam mencegah dan 
mendeteksi fraud oleh Pemerin-
tah Inggris mengingat sejak pro-
gram tersebut diluncurkan telah 
membantu peserta program men-
gidentifikasi fraud dan kelebihan 
pembayaran hingga mencapai 
jumlah 1,39 miliar Poundsterling. 
Akan tetapi penggunaan data 
secara bersama seperti pada NFI 
berisiko adanya penyalahgunaan 
data sehingga disusunlah aturan 
tentang penggunaan data NFI 
yang termasuk dalam Data Pro-
tection Commissioner (Komisaris 
Perlindungan Data milik Pemer-
intah Inggris) dan dikenal den-
gan sebutan Commissioner’s Code 
of Data Matching Practice (Kode 
Praktik Pencocokan Data). Setiap 
organisasi penyedia layanan pub-
lik juga wajib menyampaikan ke-
pada calon penerima tunjangan 
bahwa pengisian data formulir 
akan digunakan secara bersama 
dalam rangka pencegahan dan 
deteksi fraud.
Penggunaan layanan pencocokan 

data seperti NFI hanya meru-
pakan salah satu elemen dalam 
strategi memerangi fraud yang 
harus didukung dengan pema-
haman menyeluruh atas risiko 
fraud yang dihadapi setiap organ-
isasi agar lebih terfokus pada area 
yang tepat. Jika hasil atas pen-
cocokan data NFI menunjukkan 
level fraud yang tinggi, kondisi 
tersebut mengindikasikan pen-
gendalian yang lemah sehingga 
perlu diinvestigasi dan pengua-
tan pengendalian.. Sebaliknya, 
jika hasilnya menunjukkan level 
fraud yang rendah bahkan tidak 
ada fraud dan kesalahan, hal 
tersebut memberi keyakinan atas 
efektivitas pengendalian yang 
terpasang. Dengan demikian, 
setiap organisasi Pemerintah 
Inggris diharapkan senantiasa 
meningkatkan kerangka pengen-
dalian mereka serta membangun 
budaya anti-fraud yang menekan-
kan bahwa fraud tidak dapat di-
tolerir dalam rangka peningkatan 
layanan publik.
Demikian sebagian hasil oleh 
oleh Penulis terkait NFI di Ne-
gara Inggris,  belum termasuk 
mekanisme lebih jauh deteksi 
fraud  pengadaan barang jasa,  
OTT (Operasi Tangkap Tangan), 
penyadapan yang berapa tahun 
terakhir di Indonesia cukup ser-
ing beritanya.
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Perwakilan BPKP 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat melaksanakan 
Bincang Pagi Forum 

AAIPI – NTB pada Tanggal 14 
Februari 2018, dengan tema 
“Penguatan Governance System 
untuk Meningkatkan Daya 
Saing Provinsi NTB”. Bincang 
pagi ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan pemahaman 
peserta tentang pentingnya 
peningkatan level Kapabilitas 
APIP dan Maturitas SPIP serta 
berbagi pengalaman dan strategi 
dalam pencapaian Kapabilitas 
APIP dan Maturias SPIP level 3.
Acara Bincang Pagi ini dihadiri 
oleh Kepala Daerah, Inspektur, 

Bincang Pagi

FORUM
AAIPI - NTB

Oleh:
I Putu Budiasa, SE., M.Ak., 
Auditor Pertama Bidang IPP
Perw. BPKP Prov. NTB

Kepala Bappeda, Kepala BPMD 
serta pegawai BPKP Perwaki-
lan NTB dan Anggota AAIPI di 
wilayah Provinsi Nusa Teng-
gara Barat. Acara dibuka dengan 
sambutan oleh Kepala Perwaki-
lan BPKP Provinsi NTB, Ayi Ri-
yanto, kemudian dilanjutkan 
dengan pemaparan dari Gatot 
Darmasto, Deputi Kepala BPKP 
Bidang Pengawasan Penyeleng-
garaan Keuangan Daerah yang 
membahas tiga tema pokok yaitu 
Opini LKPD, Kapabilitas APIP, 
dan Maturitas SPIP.
Berkaitan dengan opini LKPD 
hasil pemeriksaan BPK, dalam 
paparannya, Gatot Darmasto 
menjelaskan mengenai perkem-

Cof fee  Mornin g

FOTO: PIXABAY.COM
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bangan opini LKPD mulai tahun 
2011 s.d tahun 2016. Pemda yang 
mendapatkan opini LKPD den-
gan status WTP semakin tahun 
semakin meningkat. Tahun 2011 
dari 523 pemda sebanyak 67 pem-
da atau 13% mendapatkan opini 
LKPD dengan status WTP, kemu-
dian tahun 2016 dari 542 pemda 
sebanyak 378 pemda atau 70% 
mendapatkan opini WTP. Sedan-
gkan untuk Provinsi Nusa Teng-
gara Barat, pada tahun 2016 selu-
ruh pemerintah daerahnya telah 
mendapatkan opini WTP .
Kemudian yang berkaitan dengan 
Kapabilitas APIP dan Maturitas 
SPIP, ditekankan mengenai peran 
APIP yang  Efektif (Consulting & 
Assurance) dan SPIP yang Efek-
tif pada seluruh tahapan proses 
manajemen/pengelolaan keuan-
gan negara/daerah. Saat ini telah 
terjadi pergeseran peran APIP, 
yaitu perluasan peran dari sek-
edar mengawasi ketaatan (watch-
dog) tetapi juga sebagai konsul-
tan, berfungsi sebagai assurance 
dan consulting, perluasan jenis 
kegiatan Assurance tidak hanya 
audit ketaatan tetapi juga men-
cakup audit kinerja, audit investi-
gasi, reviu, evaluasi, pemantauan 
dan sebagai compliance office risk 
management. Perluasan peran 
APIP di bidang Consulting antara 
lain saat ini 
APIP melaksanakan asistensi pe-
nyusunan LKPD, pendampingan 
audit BPK, pembimbingan dan 
konsultasi manajemen risiko pen-
gendalian intern dan konsultasi 
pengadaan barang dan jasa
Untuk mencapai hal tersebut 
maka pada bincang pagi ini juga 
dilaksanakan  Knowledge Shar-
ing keberhasilan pencapaian 
maturitas Level 3 SPIP, Diskusi 
strategi peningkatan maturitas 
SPIP, dan Rencana Tindak Matu-
ritas SPIP K/L/D hingga 2019.
Berikut daftar capaian Level Ka-
pabilitas APIP dan Matruritas 
SPIP tingkat nasional:

Kapabilitas APIP sampai dengan 
Februari 2018 yaitu APIP Kemen-
terian/ Lembaga dan APIP Dae-
rah dengan Jumlah APIP dengan 
Total Capaian Nasional sebesar 
627 dengan 155 berada pada 
Level 1 (24,74%), 369 berada pada 
Level 2 (58,9%), 100 berada pada 
Level 3 dengan catatan (15,9%), 1 
berada pada Level 3 (0,2%) dan 2 
(0,3%) Belum initial Self Assess-
ment).
Faktor yang menjadi penyebab 
kegagalan peningkatan kapabili-
tas APIP adalah :
• Kurangnya pemahaman 

Pimpinan dalam member-
dayakan APIP 

• Kurangnya Kompetensi dan 
Profesionalisme SDM APIP

• Sarana dan Prasarana belum 
memadai, terutama yang ber-
basis IT

• Ruang lingkup kegiatan pen-
gawasan terbatas

• Perencanaan pengawasan be-
lum berbasis risiko 

• Standar audit, Kendali Mutu 
serta Telaah Sejawat belum 
sepenuhnya diterapka

Beberapa upaya atau strategi 
yang bisa ditempuh dalam rang-
ka peningkatan kapabilitas APIP :
• Menjadikan Level 3 seba-

gai Indikator Kinerja Utama 
(IKU) APIP

• Meningkatkan Kompetensi 
SDM APIP

• Menambah kuantitas SDM 
APIP

• Memperbaiki pola rekrutmen 
SDM APIP

• Memperbaiki pola promosi, 
mutasi dan rotasi SDM APIP

• Memperbaiki tingkat kes-
ejahteraan SDM APIP

• Menerapkan standar audit 
dan kendali mutu serta telaah 
sejawat

• Melaksanakan evaluasi atas 
kinerja APIP (Management 
Oversight)

• Sinergi dengan APIP lain un-
tuk saling mendukung Pen-
ingkatan Kapabilitas APIP

Menerapkan audit berbasis risiko
Selanjutnya Direktur Penga-
wasan Penyelenggaraan Keuan-
gan Daerah Wilayah II, Bea Rejeki 
Tirtadewi dalam paparannya se-
lain membahas pentingnya peran 
APIP dan maturitas SPIP juga 
membahas penerapan Siskeudes 
dan Simda Keuangan dan inte-
grasinya dengan Simda Perenca-
naan. Sampai dengan tahun 2017 
seluruh desa di Provinsi NTB 
telah menggunakan aplikasi Sis-
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keudes dalam penyusunan APB-
Des, sedangkan untuk Simda 
Keuangan dari 542 pemda seban-
yak 392 pemda atau 72,32% telah 
menggunankan Simda Keuan-
gan, khusus untuk NTB seluruh 
pemda telah mengimplementasi-
kan Simda Keuangan..

Dari pelaksanaan Bincang Pagi 
ini dapat disimpulkan mengenai 
langkah yang harus ditempuh 
oleh pemerintah daerah dalam 
menyelenggaraan sistem pengen-
dalian intern, yaitu membangun 
SPIP, mengukur maturitas SPIP, 
Pengembangan SPIP Tematik, 

Penguatan Efektifitas SPIP.
Acara selanjutnya berupa diskusi 
dan knowledge sharing. Setelah 
selesainya acara bincang pagi, di-
lanjutkan dengan peletakan batu 
pertama pembangunan Masjid 
dan peresmian perpustakaan Per-
wakilan BPKP NTB.
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Kondisi Yang di hadapai BPKP
Peraturan Presiden No 192 Ta-
hun 2014 dan Inpres 1 Tahun 2014 
mengarahkan BPKP pada  4 fokus 
pengawasan yaitu 1. Pengawasan 
pembangunan nasional, 2. Kon-
tribusi untuk peningkatan ruang 
fiskal, 3. Pengamanan aset nega-
ra/daerah, 4. Mendorong perbai-
kan dan menguatkan governance 
system. Selain itu juga memiliki 
tugas dalam peningkatan maturi-
tas SPIP, Peningkatan Kapabilitas 
APIP dan Pencegahan Korupsi. 
Mengingat keterbatasan yang di-
miliki BPKP tugas baru tersebut 
menimbulkan 3 isu utama yaitu  
talent issues (pola pikir, perasaan 
dan perilaku kita yang produktif 
atau kompetensi), strategy issues 
dan Performance Issues. Dengan 3 
isu itu  BPKP dituntut merubah 
pola pikir dan perilaku karyawan 
untuk menghadapi pola penu-
gasan yang berbeda, penerapan 
strategi penugasan serta alokasi 
sumber daya. 
Kendala dalam merubah pola 
pikir karyawan yaitu antara lain: 
risiko budaya tidak tepat waktu, 
risiko  kompetensi seperti ke-
biasaan tidak ada analisis lebih 
mendalam dan risiko kualitas 
layanan misalnya melayani stake-
holder dengan baik. 

CORPORATE UNIVERSITY 
(CORPU)

Pilihan Strategi dan Solusi Per-
wakilan BPKP
Cara perbaiki risko dimulai dari 
tata kelola yang baik (governance), 
penerapan manajemen risiko dan 
pengendalian intern, perubahan 
budaya organisasi dan manaje-
men berkualitas fokus pada pen-
ingkatan kualitas pelayanan
Talent atau kompetensi diben-
tuk dari pengalaman (70%), dari 
pembelajaran secara formal (10%) 
dan dari lainnya (20%). Strategi 
Perwakilan BPKP untuk perbai-

kan dari sisi talent atau peningka-
tan kompetensi melalui learning 
organization, penugasan dalam 
PKP2T (10% untuk training/study, 
20% untuk sharing knowledge, dan 
70% untuk pengawasan), perbai-
kan proses bisnis internal, serta 
continous audit dan continous moni-
toring  untuk mewujudkan out-
put dan outcome. Pembangunan 
Learning Organization membutuh-
kan komitmen dari seluruh jaja-
ran manajemen dan staf BPKP, 
membutuhkan infrastruktur dan 

Oleh: Puguh, SE., MM.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negera

Perwakilan BPKP Provinsi NTB

“Upaya Menjaga dan Meningkatkan Core Competent BPKP NTB”
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sumber daya manusia untuk 
mengelola knowledge dan me-
numbuhkan budaya pembelajar.

Corporate University
Peningkatan kompetensi SDM 
yang menjadi tanggungjawab 
Pusdiklatwas BPKP tidak dapat 
mengimbangi atau memenuhi 
tuntutan peran atau harapan Per-
aturan Presiden No 192 Tahun 
2014 dan Inpres 1 Tahun 2014.      
Untuk itu perlu pengembangan 
SDM yang melibatkan Unit or-
ganisasi atau Perwakilan BPKP 
yang ada di daerah yaitu dengan 
menerapkan konsep Corporate 
University (corpu). Dalam cor-
pu  Perwakilan BPKP berfungsi 
strategis melalui pengintegrasian 
pengembangan pegawai melalui 
kelembagaan yang spesifik dan 
fokus pada pengembangan SDM, 
organisasi pembelajaran (Learn-
ing Organization), dan pengem-
bangan keilmuan untuk mendu-
kung pencapaian tujuan BPKP. 

Konsep Corpu 
Konsepsi Corporate University 
merujuk pada definisi dari beber-
apa penulis yaitu fasilitas pelati-
han dan edukasi yang tersentral-
isasi yang ditujukan untuk ke-
berlangsungan keilmuan dan ke-
selarasan pelatihan dan pengem-
bangan pegawai dengan strategi 
bisnis (Meister 1998) sebagai 

payung bagi organisasi secara ke-
seluruhan untuk menyelaraskan 
dan mengkoordinasikan semua 
kegiatan pembelajaran bagi para 
pegawai (Plompen 2005) yang 
merupakan bagian dan didanai 
oleh korporasi dan dalam rangka 
mencapai tujuan korporasi (Ly-
tovchencko 2016).

Corpu BPKP NTB
BPKP NTB mendefinisikan Cor-
porate University adalah sebagai 
Shadow Structure dari Perwakilan 
BPKP Provinsi Nusa Tenggara 
Barat yang bertugas mengelola 
keilmuan organisasi  dengan 
membangun organisasi pembela-
jar untuk meningkatkan kompe-
tensi sumber daya manusia me-
lalui pendidikan dan pelatihan, 

assessment, workshop, penelitian 
dan pengembangan untuk men-
capai visi dan misi(KEP- 007/
PW23/1/2018)
Penerapan Corporate University 
di BPKP NTB   
Pencanangan BPKP NTB Cor-
porate University dilaksanakan 
Jum’at 18 Agustus 2017 tepat pu-
kul 14.37 WITA oleh Bapak Ayi 
Riyanto Kepala Perwakilan ber-
tempat di Aula Bumigora Kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi NTB. 
BPKP NTB Corporate University 
yang disingkat “BPKP NTB Cor-
pu” adalah Corporate University 
mini, sedangkan besarnya adalah 
di BPKP Pusat.  
Struktur organisasi BPKP NTB 
Corpu sebagai berikut:
Kepala Perwakilan selaku Rektor, 
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Korwas dan Kabag TU 
selaku Dekan, Dalnis 
selaku Direktur, dan 
pada masing-masing 
akademi dibentuk Skill 
Group (bisa lebih dari 
satu skill group per aka-
demi).
Dalam BPKP NTB Corpu akan 
dibentuk 6 Akademi sebagai beri-
kut: 
1. Akademi Tata Kelola Eko-

nomi dan Sosial (Economic & 
Social Governance)

2. Akademi Tata Kelola APIP  
(Internal Audit Governance)

3. Akademi Manajemen Sektor 
Publik (Public Sector Manage-
ment)

4. Akademi Tata Kelola Kor-
porasi (Corporate Governance)

5. Akademi Anti Korupsi (Fraud 
Control)

6. Akademi Kepemimpinan 
Pengawasan

Jika digambarkan, BPKP NTB 
Corpu Model sebagai berikut: 

Untuk menyelenggarakan BPKP 
NTB Copru serta menumbuhkan 
budaya pembelajar yang intensif 
dan menyeluruh di lingkungan 
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, maka dibentuk 
tim penggerak atau koordinator 
pelaksanaan kegiatan pembelaja-
ran pada masing-masing akademi 
sesuai dengan Keputusan Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi NTB 
Nomor KEP- 007/PW23/1/2018 
tanggal 25 Januari 2018 Tentang 
Tim Penggerak Penerapan Cor-
porate University Di Lingkungan 
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun Angga-
ran 2018. Adapun tugas dari tim 
penggerak Corpu adalah sebagai 
berikut :
1. Mengkoordinir jadwal pelak-

sanaan  kegiatan Pendidikan 
dan pelatihan, kegiatan as-
sessment, workshop, penelitian 
dan pengembangan, Program 
Pengembangan  Mandiri 
(PPM) yang disusun oleh ma-
sing-masing akademi untuk 
digabung menjadi agenda 
kegiatan Corporate University 
di lingkungan Perwakilan 
BPKP.

2. Menginformasikan kepada 
Bagian/Bidang (selaku pen-
anggungjawab akademi) 
terhadap agenda kegiatan 
yang tidak atau belum dilak-
sanakan sesuai dengan jadw-
al yang telah ditentukan.

3. Mengkoodinir pengarsipan 
bahan hasil pendidikan dan 
pelatihan, kegiatan assess-
ment, workshop, penelitian 
dan pengembangan, Pro-
gram Pengembangan  Man-
diri (PPM) yang telah dilak-
sanakan oleh masing-masing 
Akademi baik berupa ba-
han tayang, modul, notulen, 
makalah dalam bentuk soft 
file untuk disimpan dalam 
hardware atau komputer seb-
agai Knowledge storing yang 
dapat diakses oleh seluruh 

pegawai.
4. Mengkoordinir pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi se-
cara berkala (per semester) 
atas keberhasilan pelaksa-
naan  Corporate University 
dengan melakukan survey 
kepuasan pelanggan/stake-
holder.

Tahun 2018 telah disusun draft 
rencana strategis (Renstra) BPKP 
NTB Corpu untuk periode 5 ta-
hun kedepan. Juga dalam rang-
ka menyusun rencana kerja/
kegiatan pembelajaran masing-
masing akademi telah dipetakan 
kemampuan SDM yang dimiliki 
serta kebutuhan keilmuan dan 
keahlian masing-masing pega-
wai dalam melaksanakan tugas. 
Berdasarkan pemetaan tersebut 
disusunlah jadwal kegiatan PPM, 
workshop, bedah buku, kuliah 
umum dan kegiatan lainnya se-
lama kurun waktu satu tahun. 
Pada awal tahun 2018 untuk 
peningkatan kompetensi telah 
dilakukan beberapa kegiatan 
seperti PPM, bedah buku, kuliah 
umum dengan mendatangkan 
narasumber dari Pusat Bahasa 
NTB. Untuk merubah perilaku 
telah diterbitkan Nota Dinas Ke-
pala Perwakilan BPKP NTB ten-
tang disiplin, etika dan budaya 
kerja dalam buku saku perilaku. 
(vao)
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Mengapa perlu menggunakan SIMDA Perencanaan? 
Pertanyaan dan pernyataan ini selalu didengungkan oleh 
mereka yang berkomitmen untuk mengimplementasikan 
e-Planinng dalam pengelolaan keuangan negara, bahkan 

dalam hal ini KPK juga telah memberikan rekomendasi untuk 
penerapan e-Planning. 
Penerapan e-Planning bertujuan untuk meningkatkan pengendalian 
intern transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran, 
mempermudah/mempercepat proses penyusunan APBD dengan 
aplikasi yang dapat ter-integrasi dengan SIMDA Keuangan pada 
Pemda.  Kondisi perkembangan beberapa tahun terakhir memang 
ada beberapa Aplikasi e-Planning  selain SIMDA Perencanaan,  
bahkan sudah ada sebelum Simda Perencanaan, substansinya 
semuanya bertujuan memudahkan proses perencanaan daerah dan 
pengawasannya. 
Berikut kami sajikan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan 
dalam implementasi Simda Perencanaan.

Perangkat apa saja yang harus 
disiapkan untuk mengimple-
mentasikan SIMDA Perenca-
naan?
Aplikasi SIMDA perencanaan ter-
bagi menjadi dua database yaitu 
database perencanaan 5 tahunan 
dan database perencanaan tahu-
nan dengan kebutuhan perangkat 
sebagai berikut:
• Perencanaan 5 tahunan 

(desktop application): SQL 
Server 2000

• Perencanaan tahunan (web 
based application): Web serv-
er untuk running PHP dan 
MySQL (Apache), MySQL 
versi 5.0, PHP versi 5.6, Ion-
Cube Loader versi 9

Sebelum menjalankan aplikasi 
SIMDA Perencanaan, apa saja 
yang perlu menjadi perhatian 
agar dengan aplikasi SIMDA 
Keuangan dapat berjalan lancar?
Sebelum running SIMDA Per-
encanaan agar diperhatikan be-
berapa setting parameter seba-
gai berikut:
• Kode Rekening OPD dalam 

aplikasi SIMDA Perencanaan 
harus sama dengan susunan 
OPD dalam aplikasi SIMDA 
Keuangan

Frequently Ask Questions (FAQ)

Implementasi SIMDA Perencanaan

Oleh: Wahyu Anggoro Fitrianto, SE
Auditor Pertama Bidang APD Perw. BPKP Prov. NTB

FOTO: PIXABAY.COM
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• Kode Rekening Program dan 
Kegiatan dalam aplikasi SIM-
DA Perencanaan harus sama 
dengan Program dan Keg-
iatan dalam aplikasi SIMDA 
Keuangan

• Kode Rekening belanja un-
tuk penentuan belanja dalam 
aplikasi SIMDA Perencanaan 
harus sama dengan rekening 
belanja dalam aplikasi SIM-
DA Keuangan.

Bagaimana Hirarki Visi, Misi, 
Tujuan, Sasaran, Program dan 
Kegiatan dalam RPJMD ataupun 
Renstra?
Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasa-
ran, Program dan Kegiatan dalam 
RPJMD dan Renstra bersifat lin-
ear, artinya bahwa hirarki yang 
lebih tinggi dapat didukung oleh 
beberapa hirarki dibawahnya, na-
mun tidak sebaliknya.
Contoh: satu sasaran dapat 
didukung oleh beberapa pro-
gram, namun satu program tidak 
dapat mendukung beberapa sasa-
ran

Bagaimana sinkronisasi Pro-
gram RPJMD dengan Program 
Renstra serta sinkronisasi pagu 

RPJMD dengan pagu Renstra?
• Satu program dalam RPJMD 

dapat didukung oleh bebera-
pa Program di Renstra

• Satu program di Renstra da-
pat mendukung beberapa 
program RPJMD

• Pagu program di RPJMD 
harus sama dengan jumlah 
pagu program seluruh ren-
stra SKPD Pelaksana

Bagaimanan implementasi SIM-
DA Perencanaan pertama kali 
ketika RPJMD dan Renstra telah 
berjalan?
• Ketika RPJMD dan Renstra 

telah berjalan, maka RPJMD 
dan Renstra yang telah disu-
sun harus di entry ke dalam 
aplikasi

• Untuk menjalankan proses 
Musrenbang Desa dan Ke-
camatan, Renja Awal harus 
sudah dipilah kegiatan yang 
akan ditawarkan ke Musren-
bang Desa dan Kecamatan 
dengan disertai ASB nya. 

• Untuk menjalankan proses 
penyusunan Renja OPD, tel-
ah tersedia ASB/SSH yang 
memadai

• Penerapan tidak dapat di-

lakukan parsial untuk be-
berapa OPD saja

Mengapa pada Aplikasi SIM-
DA Perencanaan tidak terdapat 
menu ekspor impor, sehingga 
tidak bisa dilakukan kompilasi 
data OPD?
Aplikasi SIMDA Perencanaan 5 
tahunan didesain untuk dikerja-
kan dengan jaringan yang men-
ghubungkan antara komputer 
server dengan klien di setiap 
OPD sehingga tidak diperlukan 
menu ekspor impor, sedangkan 
untuk aplikasi SIMDA Perenca-
naan tahunan didesain web based 
sehingga dibutuhkan koneksi in-
ternet yang memadai.

Bagaimana ruang lingkup dan 
batasan tanggung jawab kerja 
sama dengan BPKP untuk im-
plementasi SIMDA Perenca-
naan?
BPKP memberikan software dan 
bimbingan teknis/substansi Ap-
likasi SIMDA Perencanaan kepa-
da Bappeda selaku administrator, 
untuk instalasi dan setting jarin-
gan dapat bekerjasama dengan 
Dinas Komunikasi dan Informa-
tika di setiap Pemerintah Daerah.
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pengadaan barang/jasa, dalam 
kegiatan ini harus berjalan dalam 
tataran tata kelola perusahaan 
yang baik. 
KEK Mandalika merupakan satu 
PSN yang tercantum dalam Pera-
turan Presiden Republik Indone-
sia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.  Instruksi 
Presiden Nomor 1 tahun 2016 
Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional pada 
butir ke lima disebutkan bahwa 

memberikan mandatory kepada 
BPKP sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengawasan 

atas tata kelola (governance) 
percepatan pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional. 

2. Melakukan audit investi-
gatif/audit tujuan tertentu 
terhadap kasus-kasus pen-
yalahgunaan wewenang 
(pelanggaran administrasi) 
dalam percepatan pelaksa-
naan Proyek Strategis Na-
sional. 

MENGAWAL GOOD GOVERNANCE 
PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 

M A N D A L I K A  K U T A  L O M B O K

Oleh: Puguh, SE., MM.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negera

Perwakilan BPKP Provinsi NTB

KEK Mandalika 
dalam proses 
p e m b a n g u n a n n y a 
menghadapi beberapa 

kendala antara lain adanya 
lahan yang bermasalah dengan 
para penggarap atau penghuni 
saat  proses verifikasi untuk 
pembayaran uang kebijaksanaan 
(kerohiman), adanya gugatan 
kepemilikan tanah di pengadilan 
oleh warga dan adanya tanah 
enclave atau daerah kantong 
(dimiliki oleh warga). Juga proses 
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3. Menghitung jumlah (besaran) 
kerugian keuangan negara 
dalam hal ditemukan adan-
ya kerugian negara dalam 
pelaksanaan audit investi-
gatif/audit tujuan tertentu 
terhadap penyalahgunaan 
wewenang (pelanggaran ad-
ministrasi) dalam percepatan 
pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional. 

4. Melakukan pengawasan ter-
hadap tindak lanjut atas hasil 
audit yang dilakukan oleh 
Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah pada kemen-
terian/lembaga dalam hal 
ditemukan adanya kerugian 
keuangan negara. 

5. Melakukan pendampingan 
dalam rangka pengadaan 
barang/jasa tertentu dalam 
pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional berdasarkan per-
mintaan menteri/kepala lem-
baga atau Komite Percepatan 
Penyediaan Infrastruktur Pri-
oritas (KPPIP) .

BPKP telah melakukan reviu atas 
tata kelola proyek strategis na-
sional KEK Mandalika.  Reviu ta-
takelola Mandalika meliputi seb-
elas aspek yang tercantum  dalam 
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan 
Inpres Nomor 1 Tahun 2016 di-
lakukan tiap triwulan dan tera-
khir pada triwulan I 2017. Reviu 
diharapkan dapat mengidentifi-
kasi permasalahan atau hambat-
an yang muncul secara dini serta 
dapat memberikan rekomendasi/
usulan pemecahan masalah yang 
menghambat pembangunan KEK 
Mandalika serta penyempurnaan 
tata kelola PSN.
Dalam menyikapi permasalahan 
yang komplek, diperlukan suatu 
mekanisme yang dapat memi-
nimalkan risiko kegagalan usaha 
yang dilaksanakan ITDC. Oleh 

karena itu ITDC dikelola dengan 
tata kelola perusahaan yang baik 
atau Good Corporate Governance 
(GCG) dengan menerapkan prin-
sip Partisipasi, Responsibilitas, 
Independensi, Keadilan (Fair-
ness), Keadilan, Akuntabilias dan 
Transparansi (PRIFAT).  Mengan-
tisipasi perkembangan situasi 
lingkungan internal dan ekster-
nal yang kompleks, maka mel-
akukan kerjasama dengan pihak 
yang berkompenten dalam pen-
erapan dan pengembangan GCG. 
ITDC menjalin kerjasama dengan 

BPKP dengan membuat nota kes-
epahaman nomor 34/KB/Dir/
ITDC/XII/2016 dan MoU-359/
D5.02/2/2016 tanggal 8 Desem-
ber 2016 tentang Pengembangan, 
Penerapan dan Penguatan Tata 
Kelola Perusahaan Yang Baik.
Sebagai tindak lanjut dari pelak-
sanaan MoU tersebut, Perwaki-
lan BPKP Nusa Tenggara Barat 
melakukan reviu atas proses 
pengadaan barang/jasa yang di-
lakukan oleh ITDC untuk peker-
jaan konsultan DED infrastruktur 
Mandalika Resort dan Jasa Kon-
struksi Masjid Mandalika Tahap 
I. 
Kerja sama BPKP dengan ITDC 

termasuk pendampingan atas 
pelaksanaan pemberian uang ker-
ohiman, untuk meyakini bahwa 
pelaksanaan kegiatan telah sesuai 
dengan nama-nama yang berhak 
sesuai daftar hasil verifikasi Tim 
Percepatan Penyelesaian Tanah 
Bermasalah di KEK Mandalika.  
Sampai dengan 2017, Perwaki-
lan BPKP Nusa Tenggara Barat 
telah melakukan pendampingan 
penyaksian 3 (tiga) tahap pem-
bayaran dana kerohiman yang 
sudah terbayar semua dengan 
rincian sebagai berikut :

Tahun 2018, BPKP juga sedang 
melaksanakan pendampingan/
pengawalan ITDC untuk Reviu 
atas HPS pengadaan pekerjaan 
jasa konsultasi Manajemen Kon-
struksi Pembangunan Jalan dan 
Sarana Utilitas serta Pembangu-
nan Gedung Kantor ITDC. 
Kegiatan pendampingan dalam 
rangka pengadaan barang/jasa 
dan kegiatan reviu lainya sejalan 
dengan Instruksi Presiden Nomor 
1 tahun 2016 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Na-
sional dan bentuk pengawalan 
penerapan tata kelola perusahaan 
yang terpuji/baik. (hr/vao)
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pengelolaan keuangan negara. 
Secara khusus, kedudukan 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan Bali 
merupakan instansi vertikal 
BPKP di daerah yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala BPKP. Terkait 
kedudukan tersebut, Perwakilan 
BPKP Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dan Bali mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan 
keuangan dan pembangunan serta 
penyelenggaraan akuntabilitas di 
daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Sebagai unit kerja BPKP 
berarti Perwakilan BPKP Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan Bali juga 
adalah auditor intern pemerintah 
yang memiliki dua peran, yaitu 
assurance dan consulting. 
Assurance meminta para auditor 

intern untuk memberikan 
pendapatnya tentang kesesuaian 
penyelenggaraan control, risk 
management dan governance 
process dengan kualitas yang 
ditetapkan dengan kebijakan 
manajemen, standar atau norma 
lainnya yang diberlakukan 
untuk praktik dimaksud. Peran 
consulting diarahkan untuk 
memberikan rekomendasi 
terhadap praktik yang telah 
dilaksanakan oleh manajemen. 
Kendati praktik sudah sesuai 
dengan kualitas (kebijakan 
manajemen, standar atau norma 
lain), auditor intern, melalui peran 
consulting masih dituntut untuk 
memberi rekomendasi yang 
dapat meningkatkan efisiensi atau 
efektivitas kegiatan dimaksud. 
Perlu diperhatikan bahwa peran 
pemberian jasa assurance dan 

FAKTOR PENENTU KINERJA AUDITOR 
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS 

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Oleh:
I Putu Budiasa, SE., M.Ak., 
Auditor Pertama Bidang IPP
Perw. BPKP Prov. NTB

Sebagai pengawas internal, 
BPKP bertugas sebagai 
auditor intern pemerintah 
yang bertanggung-jawab 

kepada Presiden sebagaimana 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Tugas BPKP tersebut 
untuk mendukung akuntabilitas 
Presiden dalam pelaksanaan 

FOTO: PIXABAY.COM
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jasa consultancy, berkonsentrasi 
pada tiga hal pokok: risk, control 
dan governance process.

Berdasarkan hasil penilaian ting-
kat kapabilitas APIP Kemente-
rian, Lembaga, dan Pemerintah 
daerah per 31 Desember 2014, 
85,23% berada pada Level-1, 
14,56% berada pada Level-2, dan 
0,21% yang berada pada Level-3. 
Penjelasan atau tingkatan lev-
eling APIP yaitu : Level-1 (Initial) 
berarti APIP menjadi agen peru-
bahan, Level-2 (Infrastructure) 
berarti APIP mampu menjamin 
proses sesuai peraturan, mampu 
mendeteksi terjadinya korupsi, 
Level-3 (Integrated) berarti APIP 
mampu menilai efisiensi, efek-
tifitas, ekonomis suatu kegiatan 
dan mampu memberikan kon-
sultasi pada tata kelola, manaje-
men risiko, dan pengendalian 
intern, Level-4 (Managed), berarti 
APIP mampu memberikan assur-
ance secara keseluruhan atas tata 
kelola, manajemen resiko, dan 
pengendalian intern, dan Level-5 
(Optimizing), yang berarti APIP 
menjadi agen perubahan.  Un-
tuk itu diharapkan seluruh APIP 
telah berada pada Level-3 pada 
tahun 2019, sesuai dengan target 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
2015 sampai dengan 2019. Strate-
gi Peningkatan Kapabilitas APIP 
melalui Penilaian secara mandiri 
(self assessment) yaitu kapabilitas 
APIP sesuai kriteria internasion-
al, yaitu dengan menggunakan 
Internal Audit Capability Model 
(IACM). (www.Rakornas APIP.
htm Tahum 2016).
 Kinerja auditor merupa-
kan kemampuan dari seorang au-
ditor menghasilkan temuan atau 
hasil pemeriksaaan dari kegiatan 
pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
yang dilakukan dalam satu tim 
pemeriksaan (Yanhari, 2007). 

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji dan memberikan bukti 
empiris mengenai pengaruh pro-
fesionalisme auditor, independ-
ensi auditor, etika profesi, budaya 
organisasi, gaya kepemimpinan 
dan tunjangan kinerja terhadap 
kinerja auditor dan implikasinya 
terhadap kualitas IACM. 
Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharap-
kan dapat memberikan manfaat 
teoritis, praktis dan kebijakan. 
Manfaat Teoritis: Hasil penelitian 
ini dapat memberikan manfaat 
teoritis, khususnya dalam Akun-
tansi Sektor Publik bagi peneli-
tian-penelitian lebih lanjut Man-
faat Praktis: Hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dan bahan pertimban-
gan bagi pimpinan terkait kinerja 
auditor dalam penilaian Sasaran 
Kinerja Pegawai (SKP) untuk 
meningkatkan keahlian para au-
ditornya dengan memperhati-
kan kinerja auditor, dan Manfaat 
Kebijakan: Hasil Penelitian ini 
dapat memberikan masukan ke-
pada kepala Kantor Perwakilan 
BPKP untuk membuat kebijakan 
di bidang pengawasan khusunya 
dalam melakukan audit.
Jenis Penelitian dan Lokasi Pe-
nelitian
Jenis Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif.  Lokasi 
dan Waktu Penelitian Lokasi pe-
nelitian kali ini adalah kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi NTB 
dan Bali. Dengan pengambilan 

sampel berdasarkan purposive 
sampling, menggunakan 134 
responden pada Jabatan Fung-
sional Auditor (JFA) pada 2 (dua) 
perwakilan BPKP yaitu perwaki-
lan BPKP Provinsi Nusa Teng-
gara Barat (NTB) dan Perwakilan 
BPKP Provinsi Bali. Analisis data 
pada penelitian ini menggunakan 
Structural Equqtion Modelling 
(SEM) berbasis varian atau biasa 
disebut dengan Varian Based 
SEM (VBSEM), dengan menggu-
nakan alat analisis Partial Least 
Square (PLS).
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa profesionalisme auditor, 
etika profesi, budaya organisasi, 
dan kinerja auditor berpengaruh 
signifikan positif terhadap kin-
erja auditor. Penelitian ini juga 
menunjukan bahwa gaya kepem-
impinan berpengaruh negatif ter-
hadap kinerja auditor, sedangkan 
independensi auditor dan tun-
jangan kinerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja auditor. Temuan 
lain mengindikasikan bahwa ki-
nerja auditor berpengaruh sig-
nifikan positif terhadap kualitas 
IACM. Implikasi dari penelitian 
adalah setiap tindakan dari se-
mua pihak baik itu auditor mau-
pun pada tingkat pimpinan yang 
sesuai dengan etika profesi dan 
standar audit yang ada, akan da-
pat meningkatkan kinerja auditor 
dan selanjutnya dapat mening-
katkan kepercayaan publik terha-
dap auditor pemerintah

FOTO: PIXABAY.COM
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Beberapa auditor terkadang mungkin 
pernah kesulitan menyusun temuan audit, atau 
merasa kurang pas dengan konsep temuan audit 
yang telah disusun. Di lain pihak sebagai pihak 
yang diaudit (auditan) merasa kebingungan me-
nangkap alur temuan audit yang disampaikan dan 
merasa rekomendasi yang disampaikan sulit untuk 
ditindaklanjuti dan berpotensi menambah saldo 
Temuan Pemeriksaan yang Belum ditindaklanjuti 
(TPB). 

Dalam menyusun temuan audit, biasanya 
kita awali dengan penyajian “kondisi” terlebih 
dahulu, kemudian dilanjutkan dengan “kriteria”, 
“sebab”, “akibat” dan rekomendasi. Namun cara 
ini terkadang menghasilkan temuan yang mem-
bingungkan bagi pembaca, terutama bagi yang 
bukan penyusun, kesulitan menangkap poin 
temuan, dan mungkin ada atribut temuan yang 
tertukar (misal tertukarnya kondisi, sebab den-
gan akibat), sehingga dapat berdampak reko-
mendasi yang bias dan tidak tepat. 

Seperti kita ketahui kelengkapan un-
sur-unsur temuan berupa: Kondisi (fakta yang 
ada), Kriteria (apa yang seharusnya), Sebab 
(mengapa terdapat deviasi antara kondisi den-
gan kriteria), Dampak (apa konsekuensi dari 
kondisi yang tidak sesuai kriteria) dan Rekomen-
dasi (sesuatu yang perlu dilakukan untuk meng-
hilangkan atau mengurangi penyebab), (Pusdiklat-
was BPKP, Audit Kinerja, 45). Beberapa literatur 
menjelaskan rekomendasi bukan sebagai unsur 

temuan tetapi bagian tersendiri. Seperti dalam 
modul CGAP disebutkan “Audit findings containing 
the elements of criteria, condition, and effect, plus cause 
when problems are found” (CGAP, Section I, 63). Na-
mun dalam tulisan ini rekomendasi akan dibahas 
sebagai satu kesatuan dalam unsur temuan. 

Berikut tips menyusun temuan yang pe-
nulis dapatkan saat mengikuti Diklat Pengendali 
Teknis  dengan tambahan penjelasan menurut best 
practise yang penulis ketahui. Teknik ini penulis 
sebut sebagai “Teknik Visualisasi” yaitu menggam-
barkan unsur temuan audit dengan dua cara yaitu:

1. Pertama: Visualisasikan kondisi di tengah, se-
bab di kiri, dan akibat di kanan sebagai berikut:

Penjelasan:
a. Gambarkan kondisi di tengah
b. Gambarkan sebab di kiri, karena penye-

bab ada sebelum terjadinya suatu kondisi. 
Penyebab umumnya adalah unsur-unsur 

“Melalui Teknik Visualisasi”

TIPS MENYUSUN 
TEMUAN AUDIT

Oleh: Bagus Putu Santika, SE., M.Si., Ak.,
Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan IPP

Perwakilan BPKP Provinsi NTB
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Sistem Pengendalian Manajemen (SPM).
c. Tempatkan akibat di kanan, karena akibat 

ada setelah terjadinya suatu kondisi. Aki-
bat biasanya terkait dengan efisiensi, efek-
tivitas dan ekonomis (3E) suatu kegiatan/
program.

d. Tempatkan kriteria di atas, kriteria harus 
sesuai dan dapat diperbandingkan lang-
sung (apple to apple) dengan kondisi. Kri-
teria umumnya adalah ketentuan dalam 
perjanjian/kontrak atau peraturan yang 
berlaku. 

e. Tempatkan rekomendasi di bawah, reko-
mendasi yang baik adalah rekomendasi 
yang dapat menghilangkan sebab dan 
menghilangkan/meminimalkan akibat.

2. Kedua: Visualisasikan temuan sebagai sebuah 
gunung di lautan seperti pada gambar berikut:

Penjelasan:
a. Gambarkan kondisi dan kriteria dalam po-

sisi sejajar yaitu sama-sama di atas permu-

kaan air. Hal ini bermakna bahwa kondisi 
dan kriteria harus apple to apple untuk di-
perbandingkan. 

b. Gambarkan sebab itu di dasar lautan, yang 
bermakna bahwa auditor harus benar-
benar menyelam sampai ke dasar lautan 
untuk mencari penyebab yang paling haki-
ki dari suatu permasalahan.

c. Gambarkan akibat itu di puncak gunung 
yang merupakan tujuan yang ingin dicapai 
atau sesuatu yang dijunjung yang berada 
di puncak. Hal ini bermakna akibat adalah 
hal yang terkait dengan pencapaian tujuan 
yaitu 3E.

d. Susun rekomendasi dalam rincian yang 
cukup agar auditan jelas dalam meninda-
klanjutinya, dan biaya untuk mengimple-
mentasikan rekomendasi tidak melebihi 
manfaat yang akan diperoleh.

Setiap auditor tentu mempunyai kemamp-
uan yang berbeda-beda dalam menyusun temuan 
audit, pengetahuan dan pengalaman masing-mas-
ing auditor tentu akan turut menentukan kualitas 
temuan yang dihasilkan. Teknik visualisasi penyu-
sunan temuan ini tentu tidak penulis maksudkan 
untuk menggurui apalagi bagi bapak/ibu auditor 
yang sudah berpengalaman, namun semoga bisa 
menjadi salah satu referensi. Akhirnya marilah 
kita bersama-sama meningkatkan kualitas temuan 
hasil audit, paling tidak kita tidak turut menambah 
saldo TPB yang disebabkan oleh kekeliruan audi-
tor dalam merumuskan temuan hasil audit yang 
berujung pada sulitnya temuan tersebut untuk 
ditindaklanjuti oleh auditan. 

TTS - TEKA TEKI SAKIT

Hewan yang suka menempel dan menyedot darah, pasti??

I A
Jawaban agar dikirim via email ke email nanangnfc@yahoo.co.id paling lambat tanggal 30 Juni 
2018. Mohon cantumkan nama jelas dan no HP yang bisa dihubungi di email jawaban tersebut.
Disediakan dua bingkisan menarik bagi dua orang penjawab benar dan tercepat.
Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
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Enron: The Smartest Guys In The Room (2005)
Salah satu kisah jatuhnya perusahaan besar 
Amerika yang begitu fenomenal. Perilaku moral 
hazard para pelaku bisnis yang sistematis dan 
pentingnya independensi auditor tergambar detil 
dalam film dokumenter ini. 

Catch Me If You Can (2002)
Film drama kriminal memberikan pelajaran 
berharga bahwa perilaku fraud itu benar-benar 
terjadi dan biasanya sulit untuk menangkapnya. 
Butuh seorang auditor yang teliti dan memiliki 
skeptisme profesional.
Pemeran: Leonardo Di Caprio, Tom Hanks

Office Space (1999)
Kisah pegawai yang muak terhadap pekerjaannya 
hingga memutuskan memberontak terhadap 
atasannya. Film komedi ini menyajikan 
penggambaran Fraud Triangle secara gamblang, 
dari motivasi hingga eksekusinya.
Pemeran: Ron Livingston, Jennifer Aniston

The Accountant (2016)
Profesi akuntan tidak akan jauh dari audit dan 
pajak. Hal tersebut tergambar jelas bagaimana 
peran akuntan tersebut dalam film bergenre action 
ini, terutama permasalahan pajak.
Pemeran: Ben Afflleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons

DUNIA 
AKUNTAN 
DAN 
AUDITOR 
DALAM FILM

Orang awam memandang profesi akuntan dan 

auditor sebagai pekerjaan yang membosankan, 

duduk seharian dibalik meja, dan memandangi 

angka-angka yang tersaji dikomputer. Film-

film berikut ini bisa membantu kita memahami 

semenarik apa dunia akuntansi dan auditing.
Oleh: Dery Pratama
Auditor Pertama  Bidang APD 
Perw. BPKP Prov. NTB
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P E R E S M I A N  G E D U N G
KA N T O R  P E R WA K I L A N
B P K P  P R O V I N S I  N T B
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B I N C A N G  PA G I  -  1
P E L E TA KA N  B AT U  M A S J I D  A L - M U Q A D D I M  -  2 

P E R E S M I A N  P E R P U S TA KA A N  -  3 

2 3

1
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1. Upacara Pembukaan POR HUT 
ke-35 BPKP

2. Donor darah dalam rangka HUT 
ke-35 BPKP

3. Lomba voli dalam acara fami-
ly gathering Perw. BPKP Prov. 
NTB

4. Family gathering Keluarga Be-
sar Perw. BPKP Prov. NTB

1

2

3

4

K E M E R I A H A N  H U T  K E - 3 5  B P K P
P a d a  P E R W .  B P K P  P R O V .  N T B
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K E M E R I A H A N  H U T  K E - 3 5  B P K P
P a d a  P E R W .  B P K P  P R O V .  N T B

1. Lomba memasak dalam 

rangka HUT ke-35 BPKP

2. Defile Dharma Wanita dalam 

rangka HUT ke-35 BPKP 

3. Baksos ke Panti asuhan  dalam 

rangka HUT ke-35 BPKP 

4. Bersih-bersih Pantai Loang 

Baloq dalam rangka HUT ke-

35 BPKP

5. Defile Bidang dalam rangka 

HUT ke-35 BPKP

1

2

4 5

3

2
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Air Terjun Mata Jitu
Cantik Tapi Tersembunyi

Mendengar nama Pulau Moyo tentu sudah tidak asing 
di telinga kita. Pulau yang termasuk dalam kabupaten Sum-
bawa ini sudah terkenal hampir di seluruh Dunia sejak Lady 
Diana berkunjung ke pulau ini. Kini sudah banyak turis dari 
dalam dan luar negeri yang berkunjung dan menikmati kein-
dahan pulau ini.

Salah satu wisata alam yang terkenal pada pulau ini ada-
lah Air Terjun Mata Jitu. Untuk menuju Air Terjun ini, harus 
ditempuh menggunakan sepeda motor sekitar 15 menit, di-
lanjut dengan jalan kaki sekitar 10 menit.

Lima belas menit perjalanan menggunakan sepeda mo-
tor, akan dihadapkan dengan jalanan yang rusak, banyak 
bebatuan, pasir, tanah dan rabat beton yang sebagian besar 
sudah hancur. 

Sesampainya di tempat parkir, kita akan menemukan se-

buah papan bertuliskan “Welcome to Matajitu, 150 m : Menuju 
Surgah Kecil”. Dari sini lah kita harus berjalan kaki sekitar 10 
menit menuju lokasi. Di tengah perjalanan, kita akan melewati 
sebuah jembatan alam berupa batang pohon besar yang rubuh. 
Melewati jembatan ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat 
dengan air terjun Mata Jitu. Dari sini sudah terlihat jelas air yang 
sangat jernih sehingga kita dapat melihat ke dasar.

Sebentar saja berjalan, kita akan melihat sebuah kecantikan 
yang tersembunyi, Inilah air terjun Mata Jitu, air terjun yang 
tidak terlalu tinggi tapi terdapat beberapa kolam dibawahnya 
yang terbentuk karena faktor alam. Airnya sangat jernih dan 
karena mengandung kapur, terlihat agak bewarna putih di be-
batuannya. Tapi di air terjun ini dilarang untuk mandi, karena 
ditakutkan akan merusak keindahan alam yang ada dan kolam 
yang terbentuk secara alami.

Oleh: Amaliyyah Raadhiyyata M.
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Pulau Kenawa merupakan pulau yang masuk dalam 
kawasan Kabupaten Sumbawa Barat, dapat dituju dengan 
menggunakan perahu kecil, menyebrang dari pelabuhan 
pototano menuju dermaga Pulau Kenawa.

Pada mulanya, pulau ini adalah pulau kosong tak 
berpenghuni yang merupakan padang rumput dan hanya 
terdapat sebuah bukit kecil di tengah pulau. Namun se-
menjak pulau ini dijadikan destinasi wisata dan ada pem-
bangunan ecohouse dari pemerintah luar negeri, terdapat 
beberapa penduduk Sumbawa Barat yang membangun 
warung-warung kecil di tepi pulau.

Kini Pulau Kenawa tak lagi kosong, karena beberapa 
penduduk yang mendirikan warung menetap di pulau 
ini untuk waktu yang cukup lama. Mereka kembali ke 
pototano untuk mengambil persediaan air bersih, bahan 
makanan, dan barang-barang yang akan dijual, karena 
memang di pulau ini tidak terdapat sumber daya apapun, 
sehingga seluruhnya harus disuplai dari pulau seberang.

Pulau Kenawa
Tenang, Cantik dan Mempesona

Tapi jangan berharap menemukan resort besar, hotel 
mewah, atau tempat untuk bermalam di pulau ini. Karena 
di sini hanya beberapa berugak kecil (yang dalam bahasa In-
donesia dikenal dengan nama gazebo tapi lebih sederhana) 
atau pelataran warung yang dibangun oleh masyarakat. Jadi 
jika akan bermalam di pulau ini, alangkah baiknya membawa 
tenda,yang dapat disewa dari penduduk di pototano, atau 
cukup berbekal sleeping bag dan atau selimut tebal, karena 
angin pada malam hari lumayan kencang.

Dengan bermalam, kita akan mendapatkan keindahan 
sunset langsung dari tepi pantai dan kecantikan sunrise 
dari puncaksatu-satunya bukit di pulau ini. Setelah puas 
menikmati keindahan matahari terbit, kita dapat berenang, 
snorkeling, diving, atau hanya duduk di dermaga saja, Begitu 
jernihnya air laut membuat kita dapat melihat  ikan laut yang 
bewarna-warni dengan berbagai ukuran dan terumbu karang 
yang beranekaragam serta berbagai jenis hewan dan tanaman 
bawah laut dari dermaga.

Oleh: Amaliyyah Raadhiyyata M.
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