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Jangan Jadikan Kompetensi 

sebagai Bagian New Seven Wonders

Tahun 2011 menjadi tahun yang penuh berkah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di awal tahun 

pimpinan negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, berkenan berkunjung ke Kupang bahkan 

sampai ke perbatasan. Dampak kunjungan adalah mengucurnya anggaran bagi provinsi ini untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai aspek. 

Pengajuan dan proses pemilihan komodo untuk masuk dalam salah satu “New 7 Wonders” turut 

mewarnai perjalanan tahun 2011 yang diakhiri dengan apik dengan terpilihnya komodo sebagai 

salah satu kandidat “New 7 Wonders”. Penetapan komodo sebagai salah satu “New 7 Wonders” 

diyakini akan memberikan dampak strategis bagi masyarakat NTT karena diharapkan akan 

menyedot wisatawan untuk berkunjung ke NTT yang ujung-ujungnya adalah mengalirnya rupiah 

ke provinsi tercinta ini dan dengan sendirinya akan menambah geliat perekonomian di NTT.

Demikian pula dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang tahun 2011 

telah berhasil menuntaskan seluruh program dan target kinerja dan diakhiri dengan manis dalam 

sebuah Rapat Kerja dengan mengambil thema, “Dengan Sinergitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan 

Budaya Kerja, Mantapkan Kinerja ” untuk mempersiapkan perjalanan di tahun 2012.

Mengawali tahun 2012, kami hadir menyapa dengan topik utama “Komitmen terhadap Kompetensi” 

dengan harapan salah satu sub unsur SPIP ini dapat segera diimplementasikan di seluruh jajaran 

pemda dan BUMN/D dan bukannya masuk menjadi salah satu dari “New 7 Wonders” karena 

menjadi barang antik yang tak tersentuh.

Kami berharap setiap kehadiran kami akan memberikan kontribusi bagi peningkatan implementasi 

SPIP pada khususnya dan penerapan Good and Clean Government serta Good Corporate Governance 

yang pada akhirnya demi kesejahteraan kita bersama.

Salam dari redaksi

MAJU TERUS.....!
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Salam Sejahtera,
 

K
omitmen dan kompetensi merupakan bagian penting dalam 

berkinerja. Dalam rumusan yang lebih mudah diingat, berulang kali 

ditegaskan dengan penekanan yang sungguh oleh Kepala BPKP, Prof. 

Mardiasmo, dengan prinsip “5 AS”. 

 “5 AS” tersebut adalah Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas 

dan Kerja Berintegritas. 

Penegasan oleh Kepala BPKP tersebut, tidak lain dan tidak bukan, dimaksudkan untuk kembali menggugah 

semangat aparatur BPKP di seluruh Tanah Air untuk bersemangat dan bersatu padu dalam mewujudkan visi 

dan misi institusi. Keberpaduan seluruh unsur aparatur di lingkungan BPKP akan menjadi sempurna jika 

dibarengi dengan peningkatan kompetensi pegawai dalam menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks 

dan luas. Dengan kata lain, Kepala BPKP memberikan komando 

“Aparatur (BPKP), Teruslah berkomitmen terhadap kompetensi !

 Pesan yang bersifat komando ini, tentu saja tidak hanya cocok dan mengena bagi aparatur BPKP, namun 

juga bagi seluruh aparatur pemerintah Republik Indonesia, baik di ajaran Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI 

maupun aparatur lain yang mengemban misi pencapaian amanah UUD 1945, yakni masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur. Tentu dengan peran dan Kewenangannya masing-masing dan semuanya itu hanya bisa 

dicapai jika aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja dan tanggung jawabnya.

Komitmen, kata itu begitu mempunyai makna yang sangat besar bagi organisasi manapun, termasuk BPKP. 

Namun sebenarnya apa makna dari komitmen itu sendiri? 

Michael Amstrong dalam bukunya “managing people” menyatakan bahwa komitmen adalah kecintaan dan 

kesetiaan. Maka dengan kuatnya komitmen maka besar dan penuh pula kecintaan dan kesetiaan kita kepada 

lembaga, tempat dimana kita mengabdikan diri. Sebuah komitmen harus timbul dari hati yang paling dalam 

dari seorang individu, dalam menjalankan kehidupan atau meraih cita-citanya. 

Dari arti kontekstualnya komitmen berarti memenuhi janji atau bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu 

seluruh pegawai di Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah menandatangani pakta integritas, dan pernyataan 

kesanggupan untuk menaati aturan perilaku pegawai. Peneguhan komitmen dituangkan dalam lembaran yang 

kemudian diletakkan di tempat yang strategis dimana kita bekerja, berharap dengan melihat tanda tangan 

tersebut, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Sedangkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan PP 60/2008 tentang SPIP, Komitmen dide�inisikan sebagai 

kemauan/kesadaran seseorang untuk berperilaku/sikap, karena suatu kecintaan/kesetiaan terhadap ”sesuatu/

organisasi (tujuannya, fungsinya, dll) dan berjanji mau melakukan suatu tindakan secara bertanggung jawab/

teguh untuk mencapai tujuan/cita-cita baik tujuannya maupun tujuan organisasi (instansi). 

Keseluruhan makna komitmen tersebut mengajak kita sebagai aparatur pemerintah untuk berkehendak, setia 

dan cinta pada lembaga beserta tugas dan kewenangannya. Sehingga keberadaan kita yang sungguh-sungguh 

dibutuhkan lembaga dapat medorong dan mendukung tercapainya visi misi lembaga demi masyarakat 

sejahtera. 

Sedangkan kata Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat yang berarti cakap 

(mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang. Peraturan Kepala BKN No.43/



KEP/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS menetapkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yang 

diklasi�ikasikan ke dalam kompetensi umum dan kompetensi khusus.

Oleh karena kompetensi akan sangat mempengaruhi kinerja, maka bagaimana seharusnya instansi pemerintah 

dapat menerapkan kompetensi pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi, diperlukan suatu 

komitmen baik dari pimpinan dan pegawai pada instansi tersebut. 

Komitmen saja tidaklah cukup tanpa disertai dengan kompetensi yang mumpuni sebagai jawaban kebutuhan 

organisasi. Komitmen pada kompetensi adalah upaya individu atau organisasi untuk menumbuhkembangkan 

kompetensi yang dimilikinya. Tentu saja kompetensi individu berbeda-beda, dengan demikian upaya 

menumbuhkembangkan kompetensi yang ada dalam diri SDM terlebih dahulu diawali dengan menempatkan 

SDM tersebut pada tempat yang tepat. Keahlian-keahlian yang dimiliki diberdayakan secara terus-menerus, 

dikembangkan dengan diklat/pendidikan, bacaan maupun pengalaman. Semakin bertumbuhnya kompetensi 

seseorang yang berkedudukan pada tempat yang tepat maka semakin komitlah yang bersangkutan pada 

kompetensinya

Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan kompetensi 

sebagai salah satu motor pendorong tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi? Jika belum, tidak ada istilah 

terlambat. Mari tunjukkan bahwa aparatur pemerintah tetap menjaga komitmen dan senantiasa meningkatkan 

kompetensi. 

Mulai sekarang dan dari kita! Bukan dia. Maju Terus dan Tetap Semangat! 

Tuhan memberkati setiap setiap karya dan pelayanan kita. Amin

BONARDO HUTAURUK

Kepala Perwakilan



NILAI SEBUAH KOMPETENSI 

Suatu pagi saya naik angkot dari rumah ke kantor, duduk disebelah sopir yang masih muda. Beberapa 

angkot lain ngebut mendahului angkot saya, namun sopir angkot saya tetap tenang. Di depan ada seorang 

dengan anaknya menunggu di pinggir jalan, beberapa angkot mendekati tetapi si ibu tidak naik. Datanglah 

angkot yang saya tumpangi mendekat dan terjadilah komunikasi “Kemana bu?” - “Ke terminal nak, tapi terus 

terang saya nggak ada uang” - “Naik saja bu”. Untuk beberapa saat si ibu terdiam ragu. Si sopir menegaskan lagi, 

“Naik saja bu, nggak apa-apa”

Sebelum sampai terminal ada seorang penumpang turun dan membayar dengan uang dua puluh ribuan 

sambil berkata, “Tetap semangat berbuat baik ya dik, ini sekalian buat ongkos ibu itu”

Sebuah contoh bentuk kompetensi seseorang pada bidangnya. Sopir angkot dengan pengetahuan 

(knowledge) akan kendaraan, ketrampilan (skill) mengemudi, dan karakter (attitude) tidak ugal-ugalan dan 

baik mendatangkan keuntungan bagi diri maupun orang lain.

Bagaimana dengan sumber daya di pemerintahan dan BUMN/D, apakah SDM kita sudah memiliki komptensi 

yang memadai di bidangnya masing-masing?

Salah satu permasalahan saat ini adalah belum ada Pemerintah  Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

tercinta yang dapat menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga belum 

ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

belum lagi banyaknya permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang bahkan bermuara pada aparat penegak 

hukum.

Setali tiga uang dengan kondisi BUMD. Selain Bank NTT, belum ada BUMD yang mampu menyajikan 

laporan keuangan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan hasil penilaian kinerja BUMD 

masih rendah.

Harus diakui permasalahan tersebut tidak lepas dari kompetensi SDM yang ada di Pemda maupun BUMD 

kita saat ini. Tidak banyak SDM yang memiliki knowledge, skill dan attitude yang sesuai dengan bidang dan 

beban kerjanya. 

Kompetensi yang terdiri dari pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan perilaku/karakter 

(attitude) menjadi kebutuhan utama optimalisasi SDM yang ada. 

Dimulai dari adanya peta kompetensi yang dibutuhkan, rekruitmen yang bersih, pola pengembangan 

kompetensi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depan serta adanya pola reward and punishment perlu 

kita perhatikan agar “negeri ini” menjadi lebih baik dan sejahtera.

Melihat pentingnya kompetensi SDM bagi pemda dan BUMD maka dalam edisi ini redaksi mengangkat 

topik “Komitmen terhadap Kompetensi.” Yang juga merupakan salah satu sub unsur dalam Sistem Pengendalian 

Intern.

Dalam edisi dapat kita simak konsep pengembangan komitmen dari Prof. Eddy Mulyadi Soepardi (Deputi 

Kepala BPKP Bidang Investigasi) dan pengalaman Direktur Utama Bank NTT.

Tak lupa, sebagai dukungan terhadap penetapan Komodo sebagai salah satu “New 7 Wonders” kami sajikan 

ulasan  tentang Pulau Rinca dengan eksotisme lingkungan dan komodo didalamnya.

(sony)
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Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah yang sangat penting, dan menjadi prioritas nasional yang segera harus 
diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk 
menciptakan aparat yang profesional, amanah, dan akuntabel. Inti dan jiwa reformasi birokrasi, pada dasarnya adalah 
perubahan pola pikir (mind set), perubahan budaya kerja (culture set) dan perubahan perilaku (behavior) di seluruh 
tingkatan manajemen dan di seluruh instansi pemerintah.
Sejalan dengan itu, penyelenggaraan SPIP secara efektif di seluruh instansi pemerintah merupakan target yang harus dicapai 
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2009-2014, dimana penyelenggaraan SPIP merupakan salah fokus prioritas 
di bidang hukum dan aparatur negara. Ini merupakan tantangan bagi BPKP, yang telah diberi mandat sebagai pembina 
penyelenggaraan SPIP untuk dapat mewujudkan aparatur negara yang ber-SPIP.

TANTANGAN BPKP

Beberapa hal yang membuktikan  bahwa tantangan BPKP  semakin hari semakin besar. Bukti-bukti yang menunjukkan 
bahwa tantangan BPKP semakin besar adalah sebagai berikut ;
Pertama, dalam keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun anggaran, ternyata semakin banyak instansi pemerintah 
pusat/daerah, BUMN/D, dan aparat penegak hukum yang mengharapkan peran BPKP untuk memberikan jasa konsultansi, 
assurance,  dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 
Kedua, Pemerintah telah mencanangkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 
2011. Untuk mencapai target ini, peran BPKP sebagai Auditor Intern Pemerintah sangatlah vital, yaitu bagaimana dapat 
merealisasikan target tersebut melalui kegioatan reviu, asistensi, pendampingan, dan bimtek penyusunan laporan keuangan. 
Kita harus proaktif dalam melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan.
Ketiga, dengan diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2011, maka semakin besar harapan akan peran BPKP dalam percepatan penyelenggaraan SPIP, peningkatan 
kualitas akuntabilitas keuangan negara, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Keempat, dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah 
menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025, dan Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 
2010–2014. Pemerintah juga telah membentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 
(UPRBN), dan Kepala BPKP secara Ex-Of!icio telah ditugasi sebagai Ketua merangkap Anggota 

Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance). Tugas Tim tersebut tidaklah ringan, yaitu 
untuk mengawal jalannya reformasi birokrasi. Ini juga merupakan tantangan bagi BPKP, dan 

seyogyanya kita merespon dengan sebaik-baiknya, agar tetap dipercaya oleh pemerintah sebagai 
organisasi yang andal. 

PEMBENAHAN INTERNAL 
BPKP perlu melihat diri kita ke dalam, yaitu melakukan pembenahan di internal BPKP, 
sebelum melakukan pembenahan di instansi lain. Berkaitan pelaksanaan reformasi 
birokrasi, dengan terbitnya grand design dan roadmap reformasi birokrasi 2010-
2015, membawa dampak bagi BPKP yaitu perlunya perubahan dan penyesuaian 
pelaksanaan reformasi birokrasi. BPKP perlu mencermati delapan area perubahan 
dalam reformasi birokrasi, yaitu: pola pikir dan budaya kerja, organisasi, tata 
laksana, sumber daya manusia, aparatur, peraturan perundang-undangan, 
pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak akan optimal tanpa didukung oleh 

PENGUATAN MIND SET DAN CULTURE SET  BPKP MELALUI 

SINERGI SPIP, REFORMASI BIROKRASI, DAN BUDAYA KERJA

Arahan Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, pada Rapat Sinergi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reformasi 
Birokrasi, Budaya Kerja Dan Pemilihan Pegawai Teladan BPKP Tahun 2011, Bandung 17 s.d. 21 Oktober 2011
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penyelenggaraan SPIP. Area-area perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut sangat bersesuaian dengan sub-sub unsur 
dalam SPIP. Oleh karena itu, penerapan Reformasi Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Implementasi 
reformasi birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja selama ini telah dilaksanakan secara baik oleh seluruh jajaran BPKP, dan telah 
memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Sudah sering BPKP dijadikan pilot project oleh Kementerian PAN dan RB dan 
contoh bagi instansi lain dalam pengembangan budaya kerja. Demikian juga, pengembangan reformasi birokrasi di BPKP 
telah diakui oleh Tim RB Nasional. Pengakuan tersebut haruslah dijawab oleh seluruh pimpinan dan jajaran BPKP untuk 
menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dan bukti nyata di waktu yang akan datang. 

Nilai Organisasi

Seluruh warga BPKP agar selalu menjaga organisational values yang telah kita canangkan yaitu 5 AS - kerja keras, kerja 
cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja penuh integritas; dengan semangat PIONIR-profesional, integritas, orientasi 
pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel.
Membangun nilai-nilai PIONIR berarti bahwa kita membangun budaya unggul (winning culture). Budaya unggul akan 
terbangun apabila organisasi telah melaksanakan reformasi birokrasi dan SPIP. Pengembangan budaya kerja bertujuan 
untuk membentuk karakter aparatur yang berakhlak mulia, beretika, berdisiplin, bertanggungjawab, produktif dan 
profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta terwujudnya susunan lingkungan kerja yang mendukung 
peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. 

Sinergi dan Akselerasi

Pelaksanaan RB, SPIP, dan Budaya Kerja di BPKP perlu kita kembangkan dan kita sempurnakan secara terus-menerus. 
Untuk itu, saat ini muncul pemikiran untuk mensinergikan dan meramu ketiga hal tersebut, menjadi sebuah kekuatan 
baru yang selaras dan saling menunjang.  Dengan adanya akselerasi pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut, diharapkan dapt 
menampakkan hasil yang semakin nyata bagi organisasi dan diakui oleh forum-forum nasional.
PP 60/2008 tentang SPIP telah berumur 3 tahun, namun rasanya masih banyak yang harus kita kerjakan dan kita pacu 
agar segera ada hasil nyata. Kita sudah membentuk Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan Satgas Penyelenggaraan 
SPIP, Satgas RB, dan Kelompok Budaya Kerja di tingkat pusat dan di seluruh perwakilan. Oleh karena itu seluruh pimpinan 
unit kerja agar terus mendorong agar satgas-satgas tersebut dapat berjalan secara efektif. Dalam tahun 2011, setidak-
tidaknya seluruh pegawai BPKP sudah mendapat sosialisasi tentang SPIP, seluruh unit kerja telah melakukan pemetaan 
(diagnostic assessment) dan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko perlu dibangun kegiatan pengendalian dalam 
bentuk penyusunan/penyempurnaan kebijakan/SOP yang dapat meminimalkan risiko. Hal ini sejalan dengan program RB 
khususnya dalam pembenahan tata laksana/sistem. Jika hasil penilaian risiko terdapat kelemahan terkait dengan unsur 
lingkungan pengendalian (misalnya integritas dan kompetensi SDM), maka kelompok budaya kerja dapat mendukung 
untuk membenahinya. Jadi Satgas SPIP, RB, dan Budaya Kerja dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi.

Komitmen dan Harapan

Seluruh warga BPKP mesti menyadari bahwa profesionalisme dan integritas adalah syarat utama untuk dapat memenuhi 
harapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.  Oleh karena itu komitmen  yang menjadi landasan bertindak 
mesti diiringi dengan peningkatan kompetensi demi tercapainya tujuan lembaga. Harapan banyak pihak harus menjadi 
bahan pemikiran bagi seluruh unsur di lingkungan BPKP untuk selanjutnya kita praktekkan sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. Sedangkan  para calon pegawai teladan mesti mampu menggerakkan dan mengajak pegawai lainnya untuk 
bersama-sama membangun budaya kerja, dan Saudara bisa berperan sebagai agen-agen perubahan  (change agents)  di 
tempat kerja masing-masing.

Kunci Keberhasilan

Sinergi Reformasi Birokrasi, SPIP dan Budaya Kerja diawali dengan memperkuat mind set dan culture set  yang dijiwai 
dengan nilai organisasi Pionir dan prinsip 5 As dalam bekerja. Sejalan dengan sinergi tersebut terdapat “Sepuluh Kunci 
keberhasilan” yang harus dijadikan panduan dalam menahapinya. Kesepuluh kunci keberhasilan tersebut adalah ; Role 

Model, Internal Driven, Avoid “too Much Changes but Never Change” , Working with Passion, Shifting from Comfort Zone to 

Competitive Zone, Togetherness, Transfer of Knowledge/Sharing Knowledge, Team Work (Not One Man Show), Trust Each 

Others dan Open Minded.  “We are one, We are family, We are BPKP, Jaya !!! (sary)
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Saat ini pemerintah pusat sedang mendorong 

penyerapan anggaran sebagai salah satu 

penggerak roda perekonomian dan pembangunan. 

Bagaimana dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

?

Prosentase penyerapan pada tahun 2011 mencapai 
98,1 % atau masih ada sisa 1,9 %. Memang jika dilihat 
dari prosentase penyerapan sudah cukup baik namun 
bagi NTT, yang PAD nya baru 334 M dimana untuk 
Kabupaten/Kota PAD tertingginya adalah 51 M dan 
terendah 1,2 M, sangat membutuhkan dana tersebut.

Semua terletak pada kemampuan dan kualitas 
aparatur, etos kerja dan kinerja yg belum maksimal, 
disiplin, tanggung jawab (kompetensi).

Selain itu penyerapan dana juga dipengaruhi oleh 
kondisi geogra�is yaitu Provinsi NTT yang merupakan 
provinsi kepulauan sehingga cukup menghambat 
dalam proses administrasi serta adanya bencana 
alam.

Dalam tahun 2012 kami berusaha ada percepatan 
penyerapan anggaran yang sesuai dengan agenda 
kerja tahunan mulai tgl 1 Januari sampai 31 Desember 
dan diharapkan pada tanggal 15 Desember seluruh 
dana telah terserap, sehingga ada sisa waktu untuk 
penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. 

Hal ini terkait dengan manajemen keuangan, karena di 
Provinsi NTT hampir seluruh dana bagi pelaksanaan 
pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan 
pemberdayaan masyarakat merupakan subsidi dari 
pusat baik melalui APBD Provinsi maupun APBD 
Kab/Kota. 

Untuk tahun 2012 ini terdapat dana 16 Trilyul lebih 
pada APBD Prov dan Kab/Kota, 1,2 Trilyun ada di 
APBD Provinsi, sisanya di Kab Kota.

Sampai dengan saat ini laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) Prov NTT memperoleh 

Opini Wajar Dengan Pengecualian. Apa 

permasalahan utama dalam penyusunan LKPD 

sehingga sampai saat ini belum memperoleh 

opini WTP?

Dari 21 Kabupaten/Kota, sampai dengan tahun 
2011 (LKPD 2010) baru 4 Kabupaten/Kota yang 
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. 
Permasalahan yang menonjol adalah tentang 
pengelolaan asset. Permasalahan yang ada antara 
lain terkait dengan:

- Pengelolaan Asset yang berasal dari pengadaan 
pusat atau bekas Kanwil

- Terdapat Asset milik Pemerintah Provinsi NTT 
yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota

- Terdapat kendaraan yang dibawa oleh PNS saat 
yang bersangkutan pindah ke Kabupaten/Kota, 
namun semua kendaraan tersebut usianya sudah 
lebih dari 10 th.

- Banyak tanah adat/ulayat di Provinsi NTT 

Untuk mengatasi hal tersebut kami telah 
bertekad utk memperbaiki manajemen 
– pengurusan administrasi dan serti�ikasi. 
Hal ini akan memerlukan waktu 2 sampai 3 
tahun.

Belum diperolehnya opini WTP menunjukkan 

adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan 

pada pemerintah daerah. 

Permasalahan apa yang telah dijumpai BPK 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah di Provinsi NTT dan apa kiat Pemprov 

bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah di 

Walaupun miskin materi kita tidak boleh miskin iman, sehingga 
pengembangan SDM harus  menyentuh sisi rohani seseorang, 

demikian salah satu statement yang disampaikan Wakil Gubernur 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Esthon dalam perbincangan 

dengan redaksi Buletin JAI di Kantor Gubernur Nusa Tenggara 
Timur di Jalan El Tari Kupang.

Apa yang disampaikan oleh Putera Timor kelahiran 62 tahun yang 
lalu tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam meningkatkan 

kompetensi SDM di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ir. Esthon L. Foenay, MSi.

Berikut kutipan wawancara:
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provinsi NTT ? 

Salah satu masalah dalam penyerapan dana adalah 
bendahara. Saat saya bertugas di Bappeda sangat 
banyak orang yang mendaftar atau meminta menjadi 
Bendahara atau pimpro, tetapi saat ini banyak 
bendahara yang mengajukan pengunduran diri.

Namun demikian pengelolaan keuangan di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir telah 
mengalami perbaikan karena adanya bantuan/peran 
BPKP, BPK dan meningkatnya koordinasi diantara 
kami. BPKP telah memfasilitasi Pemprov dalam 
penataan manajemen keuangan.

Kami meminta kepada BPKP untuk mendidik 
bendahara-bendahara agar dilatih menjadi Auditor. 
Kami telah meminta BPKP untuk menyelenggarakan 
pendidikan auditor 
dengan memanfaatkan 
potensi SDM eks 
bendahara yang ada, 
karena telah memenuhi 
syarat masa kerja untuk 
dapat dididik menjadi 
auditor sehingga 
dapat ditempatkan 
untuk membenahi manajemen keuangan, sehingga 
kemampuan penyerapan anggaran bisa lebih cepat 
dan pertanggungjawaban serta tepat waktu. Itu 
adalah salah satu strategi pemanfaatan SDM yang 
ada.

Strategi lain adalah menempatkan SDM BPKP atau 
BPK di Pemprov NTT. 

Saat ini sudah ada SDM dari BPKP yang dipekerjakan 
di Kabupaten Ende, sedang di Pemerintah Provinsi 
NTT sedang dijajaki. Lebih baik mencegah secara dini 
dari pada menata kembali setelah terjadi kesalahan

Saat ini harus diakui bahwa kualitas/kompetensi 

SDM di Provinsi NTT masih harus banyak 

dibenahi. Langkah-langkah apa yang telah dan 

akan diambil Pemerintah Prov NTT dalam rangka 

meningkatkan kualitas/kompetensi SDM di 

Provinsi NTT ?

Untuk peningkatan sumber daya aparatur dilakukan 
melalui lembaga diklat. Badan Diklat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur telah memperoleh akreditasi. Pada 
saat saya menjabat sebagai Kepala Badan Diklat, 
maka Badan Diklat Provinsi NTT adalah satu-satunya 
Badan Diklat yang dapat menyelenggarakan Diklat 

PIM II sebanyak dua angkatan.

Tentang tehnologi informasi, saat ini memang kami 
belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 
namun untuk meningkatkan kompetensi, maka SDM 
yang ada diikutsertakan dalam diklat, bekerjasama 
dengan lembaga-lembaga internasional untuk 
pelatihan tehnologi informasi sehingga Provinsi 
NTT dapat memiliki pusat-pusat informasi dan data 
elektronik. 

Saat ini di Bappeda terdapat sekretariat bersama 
donator luar negeri dan LSM, sehingga Provinsi 
NTT dapat melaporkan alokasi dana yang dimiliki 
oleh LSM yang sifatnya domestik, regional maupun 
internasional.

Selain itu Pemerintah juga bekerjasama dengan 
lembaga pendidikan 
yaitu Universitas 
Nusa Cendana dengan 
menyediakan dana 
bagi pendidikan. 

Sedangkan untuk 
pendidikan pamong 
praja muda 
yang mengambil 

pendidikan di STPDN, 50 % diantaranya ada pada 
jenjang Strata 2 di STPDN dan terdapat 3 orang 
sedang mengambil jenjang Strata 3.

Kami juga membuka Sekolah Kejuruan yang berkaitan 
dengan potensi NTT seperti perikanan, pertanian 
lahan kering, dan peternakan, selain itu terdapat 
pula perguruan tinggi swasta yang menyediakan 
pendidikan informasi dan komunikasi.

Selain itu pembinaan rohani jalan terus, sehingga tidak 
menjadi miskin iman, persahabatan, kebersamaan, 
kekeluargaan.

Harus diakui dalam IPM (Index Pembangunan 
Manusia) di Provinsi NTT masih di papan bawah, 
tetapi dalam hal KKN masih diatas. 

Jadi walau miskin material tetapi tidak miskin iman, 
semakin lama kita harus semakin baik.

Demikian hasil perbincangan singkat JAI dengan 
Wakil Gubernur Provinsi NTT.

Maju Terus ....... Provinsi NTT

Jadi walau miskin material tetapi 

tidak miskin iman, semakin lama 

kita harus semakin baik.
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Sampai dengan saat ini belum ada laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Apa permasalahan utama dalam LKPD sehingga 

sampai saat ini belum ada LKPD yang memperoleh 

opini WTP?

Telah terjadi perubahan besar dalam pengelolaan 

keuangan Negara sejak diterbitkannya UU 17 

tahun 2003, yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah pemerintah daerah telah siap menghadapi 

perubahan tersebut?

Opini merupakan output sekaligus indikator tentang 

suatu kondisi. Dari sebuah opini kita bisa melihat 

sudah siapkah kita menyusun Laporan Keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

sebagaimana ditetapkan dalam PP 24 tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh 

BPK, tampak belum ada Pemerintah Daerah dan 

SKPD di Provinsi Nusa tenggara Timur yang siap 

untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai PP24 

Tahun 2005.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah

• Sumber daya manusia pengelolaan keuangan 

daerah

• Komitmen pimpinan dalam pengelolaan 

keuangan daerah

• Sistem pengelolaan keuangan daerah

• Infrastruktur pengelolaan keuangan daerah

• Optimalisasi peran APIP dalam pengawasan 

pengelolaan keuangan daerah

SDM Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah 

maupun SKPD belum mencukupi. 

Untuk mengatasi hal ini diperlukan komitmen 

pimpinan, baik Kepala Daerah maupun Kepala SKPD 

untuk menyediakan tenaga akuntansi, menempatkan/

mengalokasikan tenaga akuntansi dan melakukan 

pengembangan kualitas tenaga akuntansi dengan 

tepat. 

Perubahan menuju perbaikan pengelolaan keuangan 

daerah bukanlah pekerjaan mudah tetapi diperlukan 

kerja keras dan komitmen Kepala Daerah dan 

pimpinan SKPD, untuk itu BPK akan meminta 

komitmen secara tertulis dari Kepala Daerah untuk 

memperbaiki pengelolaan keuangan daerahnya.

Harus diakui bahwa sampai saat ini peran Inspektorat 

di daerah belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh 

latar belakang pendidikan dan pelatihan serta adanya 

mutasi, dimana SDM yang telah dididik menjadi 

auditor dimutasi ke tempat lain dan digantikan 

dengan SDM yang masih belum pernah mendapat 

pendidikan audit.

Salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan 

daerah adalah masih dikelolanya keuangan daerah 

secara manual. Baru beberapa pemda yang telah 

mengaplikasikan sistem pengelolaan keuangan 

Saya bersyukur memiliki rekan kerja yang baik yaitu 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

karena kami memiliki komunikasi yang baik sehingga 
dapat menunjang kinerja BPK dan BPKP dalam turut 

membangun Bumi Flobamora.

Siang itu Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT 
Bapak Rudi Irwanto H. S, SE, Ak, M.BA, C.S.E. berkenan menerima redaksi JAI 

di ruang kerjanya dan berikut adalah hasil perbincangan dengan beliau :
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daerah berbasis komputer, dan kalaupun ada 

sistem aplikasi yang ada juga bukan aplikasi yang 

integral mulai perencanaan sampai ke pelaporan 

tetapi hanya parsial.

Bagaimana saran Bapak tentang hal tersebut?

Sebuah sistem/aplikasi yang dapat membantu 

pengelola keuangan daerah sangat diperlukan 

mengingat besarnya dengan volume kegiatan 

dan jumlah dana yang digunakan sangat besar. 

Penggunaan sebuah sistem aplikasi dapat 

meminimalisir kesempatan atau peluang untuk 

mengakali pengelolaan keuangan negara.

Jika dilihat dari APBD, tampak bahwa anggaran 

terkait pemanfaat tehnologi informasi masih sangat 

rendah. Yang diperlukan saat ini bukan sekedar 

bimbingan teknis bagi pengelola keuangan daerah, 

tetapi juga alat yaitu aplikasi yang akan membatu 

mereka bekerja lebih baik.

Target kami adalah menimbulkan awareness/

kepedulian pimpinan daerah akan pentingnya 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntanbel 

dan transparan melalui penggunaan tehnologi 

informasi sehingga dapat diperoleh optimalisasi 

PAD, penghematan belanja dan pengurangan peluang 

pelanggaran.

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pengelolaan 

keuangan negara tidak murah sehingga harus dijamin 

kesinambungan manfaatnya, oleh karena itu saya 

lebih suka bila aplikasi yang digunakan adalah dari 

instansi pemerintah karena pemeliharaannya lebih 

terjamin.

Selanjutnya sebagai breakthrough/terobosan, sesuai 

arahan Pimpinan BPK, Bapak Hadi Purnomo, kedepan 

perlu dilakukan e-audit.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur mulai terasa, apa yang perlu 

diperhatikan dalam mengawal pembangunan di 

provinsi  Nusa Tenggara Timur sehingga dapat 

menyentuh kualitas SDM?

Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada 

pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

karena telah menyediakan anggaran yang cukup 

bagi peningkatan SDM dan Kesehatan, bahkan 

mengusahakan agar Provinsi Nusa Tenggara Timur 

ditetapkan sebagai provinsi kepulauan, karena 

dengan ditetapkan sebagai provinsi kepulauan akan 

memperoleh alokasi dana yang lebih besar.

Dalam kunjungannya ke Kupang tahun lalu, Bapak 

Presiden telah menyampaikan komitmennya untuk 

memberikan tambahan anggaran bagi Provinsi NTT 

sekitar Rp20 Trilyun.. 

Saya berharap dana tersebut betul-betul 

digunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat NTT. Untuk itu dana tersebut 

harus lebih banyak digunakan di NTT, maksud 

saya adalah dana tersebut dibelanjakan 

di NTT, sehingga perputaran uang 

di NTT akan meningkat dan hal 

ini akan turut meningkatkan 

perekonomian di NTT, berbeda jika 

dana tersebut ditempatkan pada 

sebuah bank maka dana tersebut 

akan dibelanjakan di luar NTT, 

yang berarti daerah lain yang 

menerima efek ekonominya. 

Untuk itu dana yang ada harus 

segera dicairkan dari bank untuk 

dimanfaatkan bagi pembangunan 

demi kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu kita harus mempersiapkan 
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Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai salah satu 

infrastruktur pendukung keuangan daerah ditambah 

dengan control atas penggunaan keuangan bagi 

pendidikan dan kesehatan yang lebih ketat.

Dengan demikian diharapkan kemampuan ekonomi 

masyarakat akan meningkat dan bila kemampuan 

ekonomi meningkat maka masyarakat akan dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya baik kesehatan 

maupun pendidikan.

Saat ini ada beberapa kasus tindak pidana korupsi 

yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Apa saran Bapak untuk mengatasi permasalahan 

ini?

Kami sangat peduli terhadap pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi 

diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan 

deteksi dini (early warning system) akan adanya 

tindak pidana korupsi, sebuah Fraud Control System/

Plan.

Sistem ini harus segera diterapkan dalam pengelolaan 

keuangan daerah, perlu dilakukan piloting untuk 

mengimplementasikan Fraud Control System/Plan 

pada salah satu pemerintah daerah, dengan harapan 

dapat memberikan gambaran akan pentingnya Fraud 

Control System/Plan tersebut

Apa !iloso!i Bapak terkait dengan pengelolaan 

SDM?

“Empowering SDM”

Sumber daya manusia merupaka intangible asset yang 

utama/vital/penting sehingga harus dikelola dengan 

baik dan diberikan perhatian khusus.

Perlu dilakukan mapping/pemetaan atas kekuatan 

dan kelemahan SDM yang ada agar dapat ditempat 

dengan tepat.

SDM yang ada harus didorong untuk mengoptimalkan 

kekuatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal.

Harus disediakan media konseling bagi setiap SDM 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dalam hal ini 

pimpinan harus dapat bersikap tegas dan bila memang 

tidak mampu mencapai kinerja yang dipersyaratkan 

dapat disarankan untuk mengambil pensiun dini, 

mungkin di luar dia dapat berkarir lebih baik.

Apa pesan, saran dan harapan Bapak bagi BPKP 

NTT?

Diperlukan sinergitas antara BPK dan BPKP dalam 

membangun negeri ini.

Untuk itu kita harus saling menyadari posisi dan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing dan bekerja dengan 

kasih, maksudnya adalah mendahulukan orang lain 

untuk menerima haknya.

Selain itu diperlukan keselarasan Visi dan Misi. Saya 

bersyukur karena memiliki rekan kerja yang baik 

yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, Bapak Bonardo Hutauruk. Kami memiliki 

komunikasi yang baik sehingga dapat menunjang 

kinerja BPK dan BPKP dalam membangun negeri ini.

Kedepan kesatuan ini perlu ditingkatkan dan saya 

mengajak untuk memperbaiki sistem pengelolaan 

keuangan daerah, mengimplementasikan Fraud 

Control System/Plan dan melaksanakan pendidikan/

bimtek bagi bendahara bagi perbaikan pengelolaan 

keuangan daerah.

Apa pesan, saran dan harapan Bapak bagi bulletin 

JAI?

Saya berharap Buletin JAI bukan hanya mengedepankan 

penyajian artikel tetapi juga mencari informasi 

dari pejabat pembuat komitmen, bendahara dan 

pengelola keuangan daerah sebagai garda terdepan 

pengelolaan keuangan daerah, sehingga pembaca 

dapat memperoleh gambaran tentang kondisi aktual 

pengelolaan keuangan daerah, apa suka dan duka 

serta kesulitan yang dihadapi, dalam pengelolaan 

keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se 

Nusa Tenggara Timur, karena merekalah yang sehari-

hari berhadapan langsung dengan permasalahan 

pengelolaan keuangan daerah.
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1. DASAR PEMIKIRAN

Sering kita mendengar komentar dari beberapa pihak bahwa seseorang dikatakan tidak kompeten. 

Biasanya komentar tersebut disampaikan karena orang dimaksud tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, seorang montir pada bengkel besar yang menghadapi kasus pintu 

mobil yang tidak bisa ditutup, dengan mudahnya menyarankan untuk dilakukan pembongkaran terhadap pintu 

tersebut. Jika tidak hati-hati maka pemilik mobil akan setuju dan tentu saja akan menanggung biaya yang besar 

dengan risiko pintu menjadi rusak. Jika pemilik mobil hati-hati, maka yang bersangkutan akan mencari montir 

lain pada bengkel yang relatif lebih kecil, untuk memperoleh second opinion atas pintunya yang tidak dapat 

ditutup, dan alangkah terkejutnya pemilik mobil tersebut ketika montir yang kedua hanya memerlukan waktu 

kurang dari satu menit untuk mengembalikan pintu ke kondisi semula. 

Kalau dilakukan analisis terhadap peristiwa imajiner di atas, ada berbagai kemungkinan yang menjadi 

penyebab dari peristiwa tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa montir yang pertama pada bengkel besar 

memberikan saran yang apabila dilaksanakan akan merugikan pemilik mobil?. Jawaban-jawaban yang 

mungkin adalah kemungkinan montir yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang 

memadai mengenai permasalahan yang terjadi pada pintu mobil atau montir yang bersangkutan ahli dan tahu, 

tetapi dengan sengaja untuk memperoleh pendapatan yang besar mengelabui pemilik mobil. Peristiwa ini 

menggambarkan bahwa dalam setiap profesi, bukan hanya memerlukan keahlian dan pengetahuan, tetapi juga 

memerlukan komitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan keahlian dan pengetahuannya.    

 Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu organisasi. Keberhasilan organisasi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada seluruh pegawai yang dimiliki. Organisasi yang 

memiliki SDM dengan kinerja tinggi akan dapat lebih berhasil dibandingkan organisasi yang SDM-nya masih 

sebatas hanya dapat bekerja saja. Apalagi organisasi saat ini dihadapkan dengan perubahan lingkungan yang 

sangat dinamis dan kompleks yang harus direspon dengan cepat dan tepat agar organisasi tidak tertinggal 

perubahan tersebut. Kinerja tinggi organisasi hanya dapat dihasilkan dari pegawai yang memiliki kompetensi 

yang memadai. 

2. PENGERTIAN KOMITMEN 

Komitmen merupakan salah satu atribut dari profesionalisme (Kerr et.al, 1977 dan Aranya dan Ferris, 

1984), yang menurut Webster Dictionary1 (2002) merupakan suatu  ”tindakan yang didasarkan pada kesadaran 

untuk bertanggung jawab atas amanah atau kepercayaan karena suatu penugasan dengan melibatkan nurani 

atau tindakan yang mengarah kepada kesesuaian peraturan. Komitmen juga diartikan sebagai suatu janji atau 

jaminan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan 

1  Weber, C. (Ed.). 2002. Webster Dictionary (4th ed.,  vols. 1-4). Chicago: Webster Press. 

KOMITMEN TERHADAP 

KOMPETENSI
Oleh: Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi
Deputi Bidang Investigasi BPKP



16

Fokus
Jalinan Akuntabilitas Instansi

Perwakilan BPKP Provinsi NTT

J
A
I 

- 
E
d
is

i 
0

2
 -

 M
a
r
e
t
 2

0
1

2

JAI

”komitmen” sebagai keterikatan/perjanjian untuk melakukan sesuatu”. 

           Dalam konteks organisasi, Komitmen dapat  dijelaskan sebagai kemauan/kesadaran seseorang untuk ber 

perilaku/sikap, karena suatu kecintaan/kesetiaan terhadap ”sesuatu/organisasi (tujuannya, fungsinya, dll) dan 

berjanji mau melakukan suatu tindakan secara bertanggung jawab/teguh untuk mencapai tujuan/cita-cita baik 

tujuannya maupun tujuan organisasi (instansi).

Komitmen organisasi merupakan sikap individu yang mencerminkan pemahaman dan keterlibatan 

seseorang dalam suatu organisasi (Mowday et al., 1979). Tiga karakteristik komitmen meliputi keyakinan yang 

kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi, keinginan untuk melakukan upaya keras mewakili organisasi, dan 

keinginan yang kuat untuk memelihara keanggotaan. Untuk itu penulis menggunakan dimensi komitmen yang 

meliputi aff ective (emosi), continuance (memelihara keanggotaan), dan normative (Wiener, 1982).

3. PENGERTIAN KOMPETENSI

Kamus Besar Bahasa Indonesia mende!inisikan bahwa kompetensi adalah kata sifat yang berarti cakap 

(mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang. Sedangkan Menurut Kamus 

Kompetensi LOMA (1998), mende!inisikan  bahwa kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang seseorang 

(pekerja) yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek pribadi mencakup sifat, sikap, 

motivasi, sistem nilai, pengetahuan, dan ketrampilan.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai seseorang 

dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan baik (Mc. Ashan, 1981).  Menurut the OECD De!inition and Selection Competencies Project (2005)2, 

kompetensi lebih dari sekedar pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi meliputi kemampuan untuk dapat 

memenuhi tuntutan organisasi yang sangat kompleks,dengan menggunakan sumber daya psikososial termasuk 

keterampilan dan perilaku.  Dengan demikian, kompetensi yang  harus dimiliki oleh setiap pegawai tidak hanya 

berupa kompetensi teknis yaitu kompetensi yang terkait dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengerjakan bidang tugas yang diemban namun juga kompetensi etis yaitu kemampuan untuk bersikap 

dan berperilaku sesuai dengan aturan perilaku organisasi dan kaidah norma kepatutan umum yang berlaku di 

masyarakat.

Kompetensi diperlukan agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, atau dengan kata lain memenuhi ukuran mutu hasil pekerjaan yang diharapkan. Ukuran mutu ini 

sangat penting terlebih bagi instansi pemerintah yang tugas fungsinya adalah memberikan layanan publik.  

Pemerintah harus dapat memberikan layanan public yang prima kepada masyarakat untuk mendapatkan 

kepercayaan (trust) dari masyarakat.  Kepercayaan ini  sangat penting karena pemerintah memerlukan 

legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan. Layanan publik 

yang cepat dan handal hanya dapat diberikan oleh pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi tinggi dalam 

substansi bidangnya dan dalam penggunaan perangkat yang mendukung proses pelayanan. Selain itu, layanan 

yang ramah dan tulus hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki kompetensi etis yang tinggi dalam 

menjalankan aturan perilaku.  

         Mengacu pada model gunung es ”kompetensi” yang dikembangkan oleh Hay Grup Incorporated 

tahun 2003, terdapat 5 (lima) karakteristik terhadap kompetensi seseorang, yaitu motivasi, responsif, konsep 

diri (ketiganya sulit diukur), pengetahuan dan keterampilan (mudah diukur), sebagaimana tersaji pada gambar 

berikut:

2  OECD. 2005. Defi nition and Selection Competencies Project. OECD Publication
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Karakteristik Kompetensi
Sumber: Hay Group Incorporated (www.haygroup.com)

Niat/Motivasi (motives), yaitu hal yang secara konsisten dipikirkan/ diinginkan seseorang sehingga 

dapat mendorong dan mengarahkannya untuk bertindak meraih tujuannya. Contoh: keinginan berprestasi, 

mempunyai kekuasaan, mempengaruhi orang lain. Responsif (Traits), yaitu reaksi cepat atas situasi/informasi 

yang diterima, biasanya untuk sesuatu yang tidak biasa. Sebagai contoh, seseorang mampu untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba atau menjadi pendengar yang baik. Konsep Diri (self concept, self 

image), yaitu sikap (attitude) dan nilaii (value) yang dimiliki seseorang (percaya diri, pantang menyerah, rajin, 

disiplin, jujur), dalam mewujudkan cita-citanya. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi umumnya berupa 

ilmu yang dimiliki seseorang dalam sesuai bidangnya, yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman. 

Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas !isik atau mental tertentu. 

Dari ke lima karakteristik ini akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku, selanjutnya perilaku 

akan menghasilkan kinerja yang pada akhirnya bermuara peningkatan kualitas/produktivitas. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa Kompetensi merupakan faktor penting dalam membentuk seseorang untuk menjadi 

profesional, yaitu seseorang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berupaya untuk memenuhi standar yang 

ditetapkan, terus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan, serta berani 

untuk  menolak tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. 

Dengan menjadi professional maka kinerja para pegawai akan meningkat yang pada akhirnya secara bersama-

sama  kinerja individu tersebut akan menjadi kinerja organisasi. 

Selain itu, pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bekerja akan menghindari  hasil 

pekerjaan  substandard yang akan menimbulkan berbagai risiko, mulai dari  menurunnya kepercayaan para 

pihak pemangku kepentingan sampai dengan risiko timbulnya tuntutan hukum di kemudian hari.  Dalam kondisi 

keuangan Negara yang jumlahnya terbatas, maka anggaran berbasis kinerja tidak dapat diterapkan dengan 

sepenuhnya. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang tinggi 

dalam upaya untuk mendapatkan alokasi dana yang diharapkan. Instansi pemerintah  harus “berkompetisi dalam 

kinerja” untuk dapat merebut hati rakyat (wakil rakyat) dalam proses pengalokasian anggaran negara. 

Kompetensi yang nampak pekerjaan yang bermutu sesuai standar akan menghindarkan pegawai dan 

organisasi dari tuntutan hukum.  Kasus malpraktik dalam profesi kedokteran  seringkali menjadi masalah yang 

berat dan masuk dalam ranah hukum.  Kejadian malpraktik juga dapat terjadi di profesi lainnya. Akuntan yang 

dalam memberikan opini atas laporan keuangan dilakukan dengan  tidak hati-hati, di bawah standar audit dapat 

terseret kasus hukum yang menimpa perusahaan yang diaudit seperti yang terjadi dalam kasus Enron. Bahkan 
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aparat hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim tidak terlepas dari tuntutan hukum apabila dalam menjalankan 

profesinya  tidak menggunakan kompetensi teknis dan etis yang memadai.

4. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

Dalam konteks lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur sistem pengendalian intern, 

komitmen dikaitkan dengan kompetensi. Salah satu sub unsur dari lingkungan pengendalian adalah komitmen 

terhadap kompetensi. Guy et al (2002) mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Komitmen terhadap kompetensi mengharuskan manajemen 

untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dan 

menggunakan karyawan dengan keahlian serta pengetahuan yang sesuai atas masing-masing pekerjaan.

Upaya pengembangan kompetensi harus didukung oleh semua anggota organisasi. Pimpinan harus 

memberikan arahan kebijakan yang jelas dan terarah bagi pengembangan kompetensi pegawai. Komitmen 

individu untuk mengembangkan kompetensi harus didukung oleh komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan 

diperlukan karena pengembangan kompetensi pegawai membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga 

dibutuhkan kebijakan alokasi anggaran yang mendukung dari pimpinan. Disisi lain,  hasil (return)  yang 

dihasilkan dari pengembagan SDM seringkali tidak dapat dilihat dalam jangka pendek bahkan  sulit untuk 

diukur.  

Organisasi harus membangun suatu sistem pengembangan kompetensi yang memberikan ruang 

bagi pegawai untuk berkembang. Sharing knowledge yang awalnya bersifat individu ataupun kelompok 

dapat diformulasikan sebagai suatu kegiatan organisasi yang tersistem dan berkesinambungan.  Kebijakan 

yang  mengharuskan seorang pegawai untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dari suatu training  yang diikuti kepada para pegawai lainnya merupakan suatu sistem yang sederhana untuk 

pengembangan pegawai. 

Dalam mengembangkan kompetensi, suatu organisasi dapat diarahkan untuk menjadi organisasi 

pembelajaran (learning organization) yaitu organisasi yang menfasilitasi pembelajaran bagi pegawainya dan 

secara berkelanjutan melakukan transformasi organisasi. Dengan demikian, membangun kompetensi merupakan 

kewajiban dari setiap individu.  Seorang pegawai harus  terus mengasah kompetensi yang dimilikinya untuk 

kepentingan diri mereka sendiri dan organisasi.  Seorang pegawai harus mengadopsi mind set untuk selalu 

meningkatkan kompetensi yang dia miliki agar dapat memenuhi tuntutan kompetensi organisasi.  Kompetensi 

dapat pula ditingkatkan secara berkelompok. Sharing knowledge dalam bentuk in house training merupakan 

salah satu cara yang mudah , murah, dan cepat untuk meningkatkan kompetensi individu. Cara tersebut dapat  

membangkitkan kebersamaan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, terlebih bagi individu 

yang lebih termotivasi apabila beraktivitas secara kelompok. 

Disamping itu, pimpinan juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menggunakan kompetensi 

sebagai basis dalam pengelolaan SDM. Sejak dari awal pegawai masuk kedalam organisasi yaitu pada saat proses 

rekruitmen, komitmen terhadap kompetensi harus dijalankan. Proses identi!ikasi kebutuhan pegawai yang akan 

direkrut tidak hanya menyangkut kuantitas jumlah pegawai namun juga persyaratan kompetensinya, sehingga 

pegawai yang diterima sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan organisasi. 

Kebijakan yang jelas tentang proses rekruitmen merupakan langkah awal yang  sangat penting  untuk 

mencegah timbulnya proses penerimaan pegawai yang manipulatif seperti diterimanya pegawai titipan yang 
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kompetensinya jauh dari yang dipersyaratkan dan ketidaksesuaian antara jumlah pegawai yang dibutuhkan 

dengan jumlah pegawai yang diterima.  Hal ini sangat penting khususnya pada instansi pemerintah yang pada 

umumnya sulit untuk memberhentikan pegawai yang telah diterima. Artinya masuknya pegawai dalam jumlah 

yang berlebih dengan kompetensi yang tidak memadai akan menjadi bom waktu yang dapat menghambat 

perkembangan  organisasi tersebut.

Komitmen pimpinan terhadap kompetensi akan diwujudkan pula dengan kebijakan untuk terus 

mengembangkan kompetensi pegawai secara berkesinambungan. Kegiatan diklat yang merupakan sarana 

untuk pengembangan kompetensi  akan dirancang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai sehingga 

pelaksanaannya akan lebih efektif karena seluruh unsur yang mendukung keberhasilan yaitu peserta, materi, 

dan pengajar ditentukan berdasarkan kompetensi yang diinginkan untuk dicapai. 

Selain itu, komitmen terhadap kompetensi terwujud pula dalam menentukan pegawai yang akan 

menduduki suatu posisi jabatan tertentu dan dalam pelaksanaan penugasan.   Organisasi harus memiliki 

kebijakan berupa pola promosi dan mutasi yang diformulasikan  berdasarkan pada kompetensi. Sistem yang 

mengatur dengan jelas hal tersebut dan dijalankan secara konsisten akan memberikan manfaat yang besar 

pada organisasi. Organisasi akan mendapatkan orang-orang yang berkompeten untuk menduduki bidang yang 

bersesuaian sehingga penugasan akan diselesaikan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Disisi lain, 

pegawai akan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi karena kompetensi yang dimiliki  digunakan secara 

optimal.  Kepuasan kerja inilah yang akan dapat mendorong pegawai untuk lebih produktif dalam bekerja dan 

menghindari sikap malas dan keinginan untuk melakukan penyimpangan, meskipun pegawai tersebut hanya 

mendapatkan imbalan bekerja yang tidak berlebihan. 

5. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI DALAM RANGKA MENGURANGI NIAT INDIVIDU UNTUK 

MELAKUKAN KECURANGAN

Komitmen terhadap kompetensi merupakan soft control yang sangat penting dalam mengurangi niat 

individu untuk melakukan korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, The Audit Department Bank of Canada (1998)3 

mengemukakan bahwa suatu sistem pengendalian formal yang terlihat dirancang dengan baik mungkin dapat 

gagal apabila orang yang mengoperasikannya tidak mempunyai komitmen dan kompetensi untuk menunjang 

keberhasilan tersebut. Sebaliknya suatu sistem pengendalian formal yang banyak kelemahan rancangannya, 

akan mencapai tujuannya jika orang yang mengoperasikannya mempunyai komitmen dan kompetensi terhadap 

keberhasilan sistem tersebut.

 Berdasarkan Model the diamond fraud (Wolfe et al., 2004)4, maka niat individu untuk melakukan 

korupsi dipengaruhi oleh kesempatan, insentif, rasionalisasi, dan kemampuan.  Dengan adanya komitmen 

terhadap kompetensi paling tidak mengurangi penyebab kecurangan tersebut. Komitmen terhadap kompetensi, 

mendorong pimpinan organisasi untuk memilih personil yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan integritas 

untuk menangani bidang tugasnya. Dengan demikian, adanya kelemahan sistem tidak dimanfaatkan oleh 

personil tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Carcello 

dan Hermanson(2008)5 yang menyebutkan bahwa walaupun individu mungkin mempunyai insentif dan 

kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan rasionalisasi untuk melakukannya, namun kecurangan tidak 

akan terjadi tanpa adanya kapabilitas untuk melakukan kecurangan. Kecurangan akan terjadi jika individu 

yang bersangkutan mampu dan mau melakukannya, hal ini dapat dicegah dengan adanya komitmen terhadap 

kompetensi.   

3   www.bankofcanada.ca, diakses tanggal 20 November 2011

4   Hermanson, D.R.,B. Moran, C. Rossie, and D. Wolfe.2006. Continuous Monitoring transactions to reduce fraud, misuse, and errors. Journal of Forensic Accounting 7 (June): 17-30.

5   Carcello dan Hermanson.2008. Fraudulent Financial Reporting: How Do We Close The Knowledge Gap?
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6. PENUTUP

Komitmen terhadap kompetensi merupakan salah satu sub unsur dari lingkungan pengendalian 

yang sangat penting bagi organisai. Pimpinan organisasi perlu membuat kebijakan yang mendorong Individu 

anggota suatu organisasi untuk memiliki kompetensi yang memadai berupa  kemampuan pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku  untuk dapat menjalankan peran dan tugas yang diembannya dengan baik.  Individu 

harus senantiasa mengembangkan kompetensi yang dimiliki agar dapat memenuhi tuntutan organisasi yang 

selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan yang dinamis.  Individu yang tidak memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan tidak akan memenuhi kriteria professional. 

Komitmen untuk selalu mengembangkan kompetensi merupakan suatu kebutuhan bagi  organisasi. 

Komitmen tersebut harus dimulai dari dalam diri individu. Pimpinan organisasi berkewajiban untuk 

menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengembangan kompetensi. Selain menyediakan sumber 

daya, pimpinan organisasi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kompetensi dalam mengelola sumber 

daya manusia mulai dari saat perekrutan, penempatan dalam jabatan, penugasan, promosi, sampai dengan 

renumerasi. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan untuk mendukung  profesionalisme.

Dengan memiliki  pegawai yang berkompetensi dan didukung oleh komitmen yang kuat terhadap 

kompetensi maka organisasi akan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus menciptakan suasana kerja 

yang kondusif yang akan membentengi organisasi dari perilaku yang kontra produktif (dysfunctional behavior), 

diantaranya perilaku koruptif. Manfaat itulah yang menjadi dasar mengapa  komitmen terhadap kompetensi 

menjadi salah satu unsur Lingkungan Pengendalian  dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. 
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Pemberantasan Korupsi
Oleh: Dr. Bonardo Hatauruk
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT

PEMBERANTASAN KORUPSI
DEFINISI:

Menurut pasal 1 butir 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), 

yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “serangkaian tindakan untuk mencegah 

dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan mensintesiskan dari berbagai sumber (referensi), merumuskan pemberantasan korupsi sebagai 

”serangkaian tindakan untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya korupsi, meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap anti korupsi, dan mendeteksi, menginvestigasi, serta menindaklanjuti hasil-

hasil investigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

STRATEGI MEMBERANTAS KORUPSI

Berdasarkan pengertian di atas, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan melalui pemidanaan belaka, 

melainkan harus mencari dulu asal mula, pokok pangkal, dan menghilangkan penyebab terjadinya korupsi. 

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui strategi sbb:

Pemberantasan korupsi, dilaksanakan melalui ketiga strategi tersebut di atas secara terintegrasi. Strategi 

pre-emptif, yaitu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kepedulian publik (public awareness) tentang 

KKN, dilakukan melalui sosialisasi/edukasi di bidang governance system, untuk menumbuhkan kepedulian, 

meningkatkan pemahaman, dan menyamakan persepsi. Strategi preventif, yaitu bagaimana mengendalikan 

faktor-faktor pendorong timbulnya korupsi melalui penciptaan kondisi yang memudahkan deteksi dan 

mendorong deterensi, dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka solusi masalah 

kesisteman, Strategi represif, yaitu bagaimana mendeteksi, menginvestigasi dan menindaklanjuti hasil 

investigasi atas kasus dugaan tindakan KKN melalui pemidanaan (tindakan represif). 

Preventif

Edukatif Represif

Strategy
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FRAUD AUDIT dan AUDIT INVESTIGATIF

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari fraud. Fraud (kecurangan) merupakan penipuan disengaja yang 

menimbulkan kerugian dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi 

karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan 

yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Sedangkan istilah 

korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan karena didahului oleh suatu 

pemberian (bribery). Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan 

kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, pengertian 

korupsi diartikan merupakan bagian dari fraud, yang dilakukan dengan sengaja (secara melanggar hukum). 

Segitiga berikut ini dapat bercerita banyak tentang hubungan – hubungan yang mendorong terjadinya fraud

 Unsur Fraud Faktor Pemicu Fraud

Fraud, lebih lanjut dide!inisikan sebagai berikut: “Fraud encompasses a range of irregularities and illegal acts 

characterized by intentional deception or misrepresentation, which an individual knows to be false or does not 

believe to be true” (IIA, Practice Advisory, March 2007; par 100). 

Dalam konteks pemberantasan korupsi, fraud audit termasuk dalam upaya represif dari strategi pemberantasan 

korupsi. Auditing for fraud dide!inisikan sebagai “an audit designed to proactively detect indications of fraud in 

those processes or transactions where analisys indicates the risk of fraud to be signi!ican” (IIA, Practice Advisory, 

March 2007; par 112). 

Untuk melaksanakan fraud audit, seorang fraud auditor yang merupakan bagian dari internal auditor, harus 

mempunyai kompetensi yang cukup (suf!icient). Selayaknya seorang fraud auditor adalah seorang auditor 

yang telah diakui kecakapannya dengan mengantongi CFE (Certi!ied Fraud Examiner) yang dikeluarkan 

Instute of Internal Auditor (IIA) melalui tahapan penguasaan beberapa modul yang telah dipersyaratkan secara 

internasional. Seorang fraud auditor, memiliki kecakapan untuk melakukan analisis yang dalam. Analisis fraud 

adalah merupakan tanggung jawab internal auditor untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan 

melalui pemeriksaan data laporan keuangan dan terjadinya penyimpangan dalam proses tender, inventaris 

barang, sistem perpajakan, dan dapat juga pada sistem penggajian. Jika terdapat indikasi positif, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan menyeluruh yang akan dilakukan oleh seorang fraud auditor, di mana kegiatan ini 

disebut dengan audit investigatif. 

Menurut Teodorus M Tuanakota, Fraud audit adalah kombinasi aspek audit forensik atau investigasi atau uji 

menyeluruh semua materi pemeriksaan dengan teknik internal kontrol dalam tata cara internal audit. Menurut 

metodologi internal audit, seorang fraud auditor dapat melakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal 

yang berkaitan dengan subyek auditnya atau prosedur kerja dan organisasi di mana kecurangan diduga terjadi 

dan orang yang bersangkutan. 
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Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dalam lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, 

dan lebih spesi�ik pada area – area pertanggungjawaban yang diduga mengandung ine�isiensi atau indikasi 

penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada 

derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Audit Investigatif merupakan audit yang khusus ditujukan 

untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Audit 

investigatif umumnya merupakan pengembangan lebih jauh atas hasil audit operasional yang dilakukan 

internal auditor, menunjukkan adanya indikasi KKN, namun bisa juga didasarkan atas berita di mass media 

maupun laporan/pengaduan dari masyarakat dan merupakan peran dari internal auditor.

Tujuan audit investigatif adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan 

audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tanggung jawab 

pelaksanaan audit investigatif ada pada internal auditor atau satuan pengawas internal. Prosedur dan teknik 

audit investigatif mengacu pada standar auditing dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang 

dihadapi. 

Laporan hasil audit investigatif menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab dan ditandatangani 

oleh kepala lembaga/satuan audit. Sumber informasi audit investigatif adalah:

1.Pengembangan audit sebelumnya,

2.Adanya pengaduan dari masyarakat,

3.Adanya permintaan dari dewan komisaris, untuk melakukan audit. 

Audit investigatif tidak selalu bermuara ke penyelesaian secara hukum. Ada banyak kemungkinan kegunaan 

melakukan audit investigatif. Namun audit investigatif dimaksudkan untuk mengumpulkan, menganalisis dan 

membuat ikhtisar bukti-bukti sebagai kelengkapan pembuktian di pengadilan. Apabila berindikasi pidana, 

kesimpulan akhir dari audit investigatif akan disampaikan kepada lembaga yang berwenang, seperti kejaksaan, 

kepolisian, komite anti korupsi, unit lainnya bila diminta, dengan mengikuti aturan main atau undang-undang 

yang dibuat untuk itu. Oleh karena itu, audit investigatif diarahkan agar sejalan dengan pembuktian menurut 

KUHAP.

Empat kunci agar audit investigatif berhasil, yaitu:

1. mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan(apa yang akan diinvestigasi),

2. kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi,

3. cermat dalam menerapkan teknik audit yang dipilih, dan.

4. cermat dalam menarik kesimpulan hasil audit.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBERANTAS KORUPSI?

Yang bertanggung jawab memberantas korupsi adalah seluruh komponen Bangsa. 

Tanggung jawab tersebut dapat dilihat pada masing-masing strategi sebagai berikut:

Strategi pre-emptif dilaksanakan melalui jalur pendidikan anti korupsi, baik formal maupun non formal, untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah serta memberantas korupsi. 

Strategi preventif untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya tindak pidana korupsi (TPK) 

secara komprehensif, integratif, koordinatif, dan dilaksanakan secara serempak oleh pemerintah bersama-

sama dengan masyarakat. 

Strategi represif dilakukan melalui penindakan secara tegas, tanpa pandang bulu, yang dilakukan secara proaktif 

dan konsisten oleh para penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



24

Fokus
Jalinan Akuntabilitas Instansi

Perwakilan BPKP Provinsi NTT

J
A
I 

- 
E
d
is

i 
0

2
 -

 M
a
r
e
t
 2

0
1

2

JAI

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai 

berikut:

1. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan pengendalian, melalui kebijakan, prosedur untuk 

dapat mencegah fraud. 

2. Auditor intern bertanggung jawab menilai efektivitas pengendalian tersebut dan jika mereka menemukan 

adanya indikasi fraud, mereka diwajibkan melakukan langkah-langkah khusus/yang diperlukan untuk 

dapat mendeteksi fraud dengan melakukan audit investigatif dan segera menginformasikan kepada 

pihak penegak hukum bila terindikasi tindak pidana. Internal auditor wajib mendeteksi dan mencegah 

terjadinya fraud, meningkatkan e!isiensi dan efektivitas sumber daya, membantu identi!ikasi/pengelolaan 

risiko, dan meyakinkan bahwa pengendalian intern berjalan dengan tepat. Internal auditor melapor kepada 

Board of Director.

3. Aparat hukum bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan (penegakan hukum) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran auditor dalam pemberantasan korupsi

Sebelumnya, peran eksternal auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan dan memberikan 

keyakinan memadai bahwa saldo perusahaan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan baik oleh 

error maupun fraud. Eksternal auditor ditunjuk dan melapor kepada stakeholders. Mendeteksi fraud BUKAN 

merupakan pekerjaan eksternal auditor.

Pada kenyataannya, terdapat gap antara harapan stakeholders dan mandat audit yang dipegang Supreme Audit 

Institutions (SAIs) dalam hal pencegahan dan pendeteksian Fraud. Secara tradisional, SAIs setuju bahwa tanggung 

jawab utama pencegahan dan pendeteksian korupsi merupakan wewenang administratif (pemerintah), 

misalnya pihak kepolisian dan lembaga antikorupsi. SAIs tidak memandang penangkapan pelaku fraud dan 

korupsi sebagai tujuan utama, karena pendekatannya lebih kepada pencegahan, bukan pendeteksian. Namun 

demikian, publik meyakini bahwa SAIs juga harus mendeteksi fraud/korupsi. Untuk memenuhi harapan publik, 

adanya gap ini diperhatikan oleh SAIs, yaitu dengan lebih menekankan pada pendeteksian fraud. 

Saat ini SAIs juga telah manggagas beberapa rencana penguatan peran pendeteksian Fraud sebagaimana tulisan 

yang disusun oleh Kenneth Dye berjudul “Corruption and Fraud Detection by Supreme Audit Institutions”. Dalam 

tulisan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan dan konferensi tentang melawan kecurangan dan korupsi.

2. Penguatan kewenangan investigasi.

3. Membangun unit Forensik Audit.

4. Menyusun standar Fraud Audit.

5. Mendorong profesionalisme

6. Menyokong Tranparency Internasional

7. Menyokong dan berkoordinasi dengan National Antifraud Agency

8. Mendorong program pelatihan etika dan kepedulian terhadap fraud

9. Mendorong pelaksanaan Fraud Control Plan (FCP)

10. Mendorong pembuatan undang-undang perlindungan whistle blower. 

 

Sebagai gambaran peran eksternal auditor di beberapa negara dalam pemberantasan korupsi dengan 

melaksanakan audit investigatif, dapat terlihat pada tabel berikut (terlampir). Diuraikan bahwa ternyata peran 

pendeteksian fraud juga dilakukan eksternal auditor. Namun, terdapat perbedaan fokus lingkup investigasi 

yang dilakukan oleh masing-masing institusi tersebut. Sebagai contoh pada negara USA: 
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Internal auditor (OIG):

a. Melakukan audit dan investigasi atas program dan kegiatan Treasury

b. Investigator OIG melakukan berbagai investigasi, mencakup kejahatan keuangan, korupsi, tindakan 

kriminal, dan pelanggaran standar perilaku pegawai.

Eksternal auditor (GAO):

a. Investigasi terhadap tuduhan adanya aktivitas yang tidak benar (“menurut penulis, dengan mendasarkan 

pada tuduhan, berarti investigasi dilakukan GAO berdasarkan pada sumber informasi tuduhan melalui 

surat, bukan berdasarkan hasil audit sebelumnya”).

b. Pemberian pendapat dan keputusan hukum 

SIMPULAN

 

1. Korupsi merupakan salah satu bagian atau bentuk dari fraud. Fraud (kecurangan) merupakan penipuan 

disengaja yang menimbulkan kerugian dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. 

2. Pencegahan dan pendeteksian Fraud atau pemberantasan korupsi, merupakan fungsi internal auditor 

yang didasarkan pada informasi awal dari indikasi yang muncul dengan dibangunnya fraud accounting. 

Pencegahan ini dilaksanakan melalui tiga strategi yaitu, preemptif, preventif dan represif yang 

dilaksanakan secara terintegrasi

3. Dalam melaksanakan strategi represif, terlebih dahulu dilakukan analisis fraud yang merupakan tanggung 

jawab internal auditor dengan maksud untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan. Jika 

terdapat indikasi positif, selanjutnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh yang akan dilakukan oleh fraud 

auditor, yaitu dengan melaksanakan audit investigatif.

4. Tujuan audit investigatif adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya dan atau 

membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan serta informasi dari masyarakat. Tanggung jawab 

pelaksanaan audit investigatif ada pada internal auditor atau satuan pengawas internal.

5. Audit investigatif tidak selalu bermuara ke penyelesaian secara hukum. Ada banyak kemungkinan kegunaan 

melakukan audit investigatif. Namun audit investigatif dimaksudkan untuk mengumpulkan, menganalisis 

dan membuat ikhtisar bukti-bukti sebagai kelengkapan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu audit 

investigatif diarahkan agar sejalan dengan pembuktian menurut KUHAP.

6. Kesimpulan akhir dari audit investigatif akan disampaikan kepada lembaga yang berwenang, seperti 

kejaksaan, kepolisian, komite anti korupsi, bila diminta, dengan mengikuti aturan main atau undang-

undang yang dibuat untuk itu.

7. Fakta masa lalu membuktikan adanya gap antara harapan pemberantasan korupsi dengan kenyataanya 

yaitu kurang maksimalnya internal auditor berperan dalam melaksanakan audit investigatif untuk 

memberantas korupsi. Kemudian SAIs dan group of SAIs yaitu Intosai, berdasarkan tuntutan masyarakat 

tersebut, memutuskan bahwa eksternal auditor juga melakukan audit investigatif.

8. Saat ini, fakta di beberapa negara, audit investigatif dalam rangka pemberantasan korupsi juga dilakukan 

oleh eksternal auditor.

9. Terdapat perbedaan fokus audit investigatif yang dilakukan oleh internal auditor dengan eksternal 

auditor. 

10. Peran eksternal auditor dalam pemberantasan korupsi dengan melaksanakan audit investigatif timbul 

dari tuntutan publik. Apabila tuntutan publik tersebut telah terpenuhi, apakah eksternal auditor masih 

diperankan dalam melakukan audit investigatif? Tentunya tidak.

11. Peran internal auditor dan eksternal auditor sama penting dalam hal memberantas korupsi terutama saat 

belum efektifnya pemberantasan korupsi.
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Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang 

investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, 

pemberian keterangan ahli, audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian/eskalasi 

harga dan audit klaim serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan obyek penugasan.

Keterbukaan informasi dalam era reformasi dewasa ini, membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat 

Indonesia, termasuk juga pengetahuan akuntansi, dan auditing, serta hukum. Kita sadari bahwa saat ini 

masyarakat Indonesia semakin kritis dan menuntut agar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya 

senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah 

yang baik. Apabila hal tersebut diabaikan, maka masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 

tindakan aparatur pemerintah termasuk aparatur BPKP dalam melaksanakan tugasnya, tidak segan untuk 

melakukan langkah hukum terhadap BPKP guna memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Langkah hukum 

tersebut dapat berupa langkah hukum non litigasi yaitu dengan mengajukan somasi (teguran/peringatan) dan 

atau langkah hukum litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN), gugatan 

Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melaporkan ke Kepolisian. 

Sebagai contoh yang telah terjadi di BPKP NTT, yaitu somasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 

(LKBH) Wowintra Nomor : 001/LKBH/WM/I/05 tanggal 25 Januari 2005, yang ditujukan kepada Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Somasi ini pada intinya menyatakan bahwa  LKBH Wowintra 

keberatan atas pemberitaan yang dimuat pada harian umum “Pos Kupang” tanggal 8 Januari 2005 yang 

berjudul “Pengembangan Listrik Pedesaan Di Alor, Negara dirugikan Rp 2 miliar” yang memuat pernyataan 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Martinus Swasono  dan pemberitaan harian umum “Kompas” tanggal 24 

Januari 2005 yang berjudul “BPKP NTT temukan indikasi mark-up PLTS di Alor” yang juga memuat pernyataan 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Abi Rusman Tjokronolo. *) Buku Kajian Hukum Mengenai Resiko Hukum 

yang dihadapi BPKP Dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi yang diterbitkan Biro Hukum dan Humas 

BPKP Tahun 2007.

Untuk pelaksaanaan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan 

pemberian keterangan ahli atas permintaan penyidik (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) akan bermuara pada 

proses persidangan di Pengadilan. Dalam pelaksanaan di lapangan, tidak sedikit auditor BPKP yang ditugaskan 

untuk melaksanakan penugasan tersebut, terutama pemberian keterangan ahli dalam proses persidangan di 

Pengadilan, merasa gamang apabila dikaitkan dengan potensi resiko hukum yang akan dihadapinya.

Untuk meminimalkan potensi resiko hukum tersebut, maka diperlukan kompetensi dari seorang auditor yang 

ditugaskan sebagai pemberi keterangan ahli terutama di dalam proses persidangan di Pengadilan. Kompetensi 

meliputi kemampuan untuk dapat memenuhi tuntutan organisasi yang sangat kompleks, dengan menggunakan 

KOMITMEN TERHADAP 

KOMPETENSI PEMBERIAN 

KETERANGAN AHLI 

Oleh: Hardono, Ak
Auditor Madya pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Prov. NTT
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sumber daya psikososial termasuk keterampilan dan perilaku.  Dengan demikian, kompetensi yang  harus 

dimiliki oleh setiap auditor tidak hanya berupa kompetensi teknis yaitu kompetensi yang terkait dengan 

kemampuan pengetahuan dan keterampilan untuk mengerjakan bidang tugas yang diemban yaitu keahlian 

bidang akuntansi dan auditing, namun juga kompetensi etis yaitu kemampuan untuk bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan aturan perilaku organisasi dan kaidah norma kepatutan umum yang berlaku di masyarakat, 

khusus dalam hal pemberian keterangan ahli di persidangan minimal seorang auditor harus mengetahui etika 

di pengadilan, contoh yang sangat kecil dan sederhana adalah cara duduk atau berbicara yang tepat, kalau 

tidak akan mendapat kado istimewa dari majelis hakim, yaitu teguran bahkan sangat ekstrim bisa saja diusir 

dari ruang persidangan.  Sedangkan komitmen adalah merupakan suatu  tindakan yang didasarkan pada 

kesadaran untuk bertanggung jawab atas amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang auditor 

pemberi keterangan ahli, karena dalam suatu penugasan tersebut, auditor pemberi keterangan ahli tersebut  

mewakili dan atas nama suatu institusi/instansi yaitu  BPKP. Dari catatan/pengalaman dalam penanganan 

untuk membantu penyidik mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi, seorang auditor bisa digugat  

secara perdata atas nama pribadi atau mewakili suatu institusinya (BPKP). 

Komitmen terhadap kompetensi merupakan salah satu sub unsur dari lingkungan pengendalian yang 

sangat penting bagi organisai. BPKP telah membuat kebijakan yang mendorong Individu anggota suatu 

organisasi (termasuk auditor selaku pemberi keterangan ahli) untuk memiliki kompetensi yang memadai 

berupa  kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku  untuk dapat menjalankan peran dan tugas 

yang diembannya dengan baik. Komitmen terhadap kompetensi yang telah dilakukan oleh BPKP, terutama 

peningkatan kompetensi seorang auditor investigasi, antara lain dengan melakukan peningkatan sifat, sikap, 

motivasi, sistem nilai, pengetahuan, dan ketrampilan dengan melalui pendidikan dan pelatihan, short course, 

serti�ikasi, seminar, pelatihan di kantor sendiri, serta dengan kelompok diskusi bersama, dan lain-lain. Yang 

tidak kalah penting bahwa BPKP secara penuh mendukung upaya-upaya dalam menghadapi proses hukum 

apabila seorang auditor atau institusi di gugat secara perdata, teguran/somasi dari pihak-pihak yang merasa 

dirugikan sebagai dampak dalam mengungkap kejadian-kejadian yang berindikasi dugaan TPK. Contoh kongkrit 

yaitu auditor diberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan/pendidikan secara khusus dalam bidang investigasi, 

seperti audit forensik, certi�icat fraud examiner  (CF), selain itu dalam tahun anggaran 2012, telah disediakan 

honor khusus bagi seorang auditor yang ditugaskan untuk pemberian keterangan ahli pada persidangan di 

Pengadilan. Walaupun usaha ini cukup sederhana, namun hal tersebut dilakukan agar seorang auditor yang 

ditugaskan sebagai pemberi keterangan ahli pada persidangan di pengadilan, sedikit banyak mempunyai 

semangat dan motivasi yang baik dalam penugasan dimaksud.

Selain itu auditor selaku individu harus senantiasa mengembangkan kompetensi yang dimiliki agar dapat 

memenuhi tuntutan organisasi yang selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan yang dinamis.  Individu 

yang tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan tidak akan memenuhi kriteria profesional. 

Dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan, diperlukan komitmen dan kompetensi untuk auditor yang 

ditugaskan (penerima mandat) agar pelaksanaan pemberian keterangan ahli dapat dilakukan dengan baik.

Auditor yang ditugaskan melaksanakan tugas pemberian keterangan ahli di pengadilan harus mempunyai :

1) Komitmen antara lain :

 a) Mempunyai integritas terhadap unit kerja pemberi mandat.

 b) Bekerja dengan tulus ikhlas dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah untuk dan atas 

nama sutau intitusi/unit kerja yang menugaskannya. 
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2) Kompetensi, antara lain :

1) Mempunyai kual�ikasi antara lain

 a) Pendidikan 

 b) Pengalaman kerja 

 c) Ijin atau serti�ikat keahlian

 d) Pelatihan teknik yang diikuti 

2) Proses pemberian keterangan ahli

 a) Persiapan

  § Pastikan semua bukti dan dokumen telah tersedia dan siap digunakan.

  § Dry Run / Latihan kegiatan / Simulasi 

  § Berpikiran terbuka 

  § Waspadai pengungkapan fakta yang tidak berimbang oleh pihak lain.

  § Lakukan langkah investigasi dengan penuh disiplin.

  § Ingat hal-hal sebagai berikut:

  q Persiapkan materi secara lengkap 

  q Kuasai penuh materi yang akan dihadapi  

  q Persiapkan pemberian keterangan ahli secara dini 

  q Jaga wibawa dan integritas profesi 

  q Lakukan kegiatan yang dapat memelihara keahlian, seperti:

  q Mengikuti diklat 

  q Membaca Jurnal & Publikasi Profesi 

  q Anggota Asosiasi Profesional 

  q Mengajar, Pelatihan, dan Seminar

b) Pelaksanaan

  § Perhatikan ruang lingkup keahlian (Akuntansi & Auditing)

  § Jangan menjawab pertanyaan diluar konteks kasus yg disidangkan 

  § Tujuan pemberian keterangan ahli adalah membuat terang suatu perkara.

Komitmen untuk selalu mengembangkan kompetensi merupakan suatu kebutuhan bagi  organisasi. Komitmen 

tersebut harus dimulai dari dalam diri individu. Pimpinan organisasi berkewajiban untuk menyediakan sumber 

daya yang memadai untuk pengembangan kompetensi. Selain menyediakan sumber daya, pimpinan organisasi 

harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kompetensi dalam mengelola sumber daya manusia mulai dari 

saat perekrutan, penempatan dalam jabatan, penugasan, promosi, sampai dengan renumerasi. Komitmen 

terhadap kompetensi dilakukan untuk mendukung  profesionalisme.

Dengan memiliki  pegawai yang berkompetensi dan didukung oleh komitmen yang kuat terhadap kompetensi 

maka organisasi akan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus menciptakan suasana kerja yang 

kondusif yang akan membentengi organisasi dari perilaku yang kontra produktif (dysfunctional behavior), 

diantaranya perilaku koruptif. Manfaat itulah yang menjadi dasar mengapa  komitmen terhadap kompetensi 

menjadi salah satu unsur Lingkungan Pengendalian  dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.
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Perwakilan BPKP Prov. NTT siap dampingi penerapan PPK 
BLUD di RSUD Ende 
Dalam rangka implementasi Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD 
Ende, bertempat di Aula Kantor Bupati Ende, pada tanggal 
19 Desember 2011 diselenggarakan serah terima hasil pen-
dampingan penyusunan persyaratan PPK BLUD Ende dengan 
dihadiri Ketua Komisi C DPRD Ende, Tim Penilai, akademisi 
dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Bupati Ende, 
Drs. Don Bosc M Wangge, MSi., menyampaikan apresiasi atas 
bimbingan yang diberikan oleh BPKP, dan mengharapkan 
pendampingan berjalan sampai pada tataran operasional ke-

tika rumah sakit telah berstatus BLUD, terutama dalam pengelolaan keuangannya. 
Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Dr. Bonardo Hutauruk, menyatakan “BLUD tidak akan ber-
makna apa-apa jika tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan SDM, sarana 
prasarana dan perbaikan metode kerja”.
Acara diakhiri dengan penandatangananpernyataan dukungan kepada RSUD Ende untuk menuju BLUD oleh 
para stakeholder, yang diwakili oleh Tim Penilai, Anggota DPRD dan Wartawan RRI Ende.  

1. SOSIALISASI BLUD PADA RSUD ENDE 

2. RAKER TAHUN 2011 PERWAKILAN BPKP PROV. NTT

Rapat kerja Perwakilan BPKP Prov. NTT tahun 2011 dilaksanakan di SoE di penghujung tahun 
2011. Raker kali ini mengangkat tema “Dengan Sinergitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Budaya 
Kerja Mantapkan Kinerja”. Raker diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan BPKP Prov. NTT. Dalam 
raker dibahas antara lain evaluasi kinerja perwakilan tahun 2011, rencana kerja tahun 2012 dan 
permasalahan bidang teknis maupun pendukung pengawasan (bagian TU) yang perlu dicarikan 
solusi pemecahannya dimasa yang akan datang.
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Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, bertempat 
di aula Kantor Bupati Sumba Tengah telah dilakukan 
penandatanganan Mou Kerjasama antara Pemerintah 
Kabupaten Sumba Tengah dengan Perwakilan BPKP Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dalam rangka penerapan tata kelola 
pemerintahan dan perusahaan yang baik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sumba Tenga oleh Bupati Sumba 
Tengah Umbu S. Pateduk dan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi NTT Bonardo Hutauruk. 
Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumba Tengah Umbu 
S. Pateduk mengakui bahwa SDM yang dimiliki masih 
banyak kelemahanan, oleh karena itu diharapkan peran 
BPKP dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM 

Kabupaten Sumba Tengah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
NTT, Bonardo Hutauruk dalam sambutannya menyatakan bahwa selain hard control juga diperlukan soft 
control yang berkaitan dengan sumber daya manusianya itu sendiri dan Perwakilan BPKP Provinsi NTT siap 
membantu dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumba 
Tengah, termasuk melalui implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) yang telah 
dikembangkan BPKP. 
Lawatan di Pulau Sumba berlanjut ke Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan penandatanganan MoU Kerja Sama 
antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 
tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di  Kabupaten Sumba Barat 
Daya. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP  Provinsi NTT, Bonardo Hutauruk, mengharapkan 
agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mencanangkan target opini WTP paling lambat pada tahun 
2013 untuk tahun buku 2012 sesuai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk itu Pemerintah 
Daerah harus membangun sistem pengendalian intern yang memadai.
Sedangkan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, menyampaikan harapan dukungan dan kerja sama 
dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembenahan khususnya terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah. 

Bertempat di Kantor Perwakilan BPK Prov. NTT, pada 
tanggal 4 Oktober 2011 telah diselenggarakan Public hearing 
Corporate Plan PDAM Timor Tengah Utara yang dihadiri oleh 
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, Wakil Ketua DPRD 
TTU, para Ketua Komisi DPRD TTU, Plh. Kepala Perwakilan, 
Joko Supriyanto, jajaran direksi dan pegawai PDAM. 
Dalam kesempatan tersebut Bupati TTU menyampaikan 
apresiasi atas kerjasama dengan BPKP dalam penyusunan 
corporate plan. Dengan disusunnya dokumen ini perusahaan 
memiliki acuan dalam menjalankan operasionalnya. Pada 

Bagian lain, Wakil Ketua I DPRD TTU, Ir. Frengki Noah, SE, menyoroti kewajiban pemerintah untuk menyediakan 
air bagi masyarakat, sehingga meski PDAM mengemban peran bisnis tidak boleh meninggalkan fungsi sosialnya. 
Sedangkan Plh. Kepala Perwakilan BP:KP Prov. NTT, Joko Supriyanto, menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan Pemerintah Kabupaten TTU kepada BPKP. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa fungsi dan peran 
BPKP saat ini lebih berperan sebagai katalisator. Oleh karena itu  BPKP siap senantiasa untuk membantu dan 
bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten TTU dalam meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, 
tidak terbatas pada pengelolaan perusahaan daerah.

3. PUBLIC HEARING CORPORATE PLAN PDAM TIMOR TENGAH UTARA

4. MENJELAJAH PULAU SUMBA MENJALIN KERJASAMA DEMI PENINGKATAN 
KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
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Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. Flobamor 
(BUMD pada Provinsi NTT), pada tanggal 23 Juni 2011, 
bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, dilakukan Penandatanganan 
MoU oleh Direktur PT Flobamor, Agus S. Ismail dan 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, DR. Bonardo Hutauruk, disaksikan oleh Dewan 
Komisaris PT Flobamor, Raja Tura Rafael, Sekretaris 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Salem, 
Asisten I Setda Provinsi NTT dan Kepala Badan Diklat 
Provinsi NTT. 
Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, Frans Salem menyatakan 
bahwa kerjasama dengan BPKP merupakan langkah 
yang tepat untuk menata ulang PT Flobamor 
sehingga pada saat yang tidak lama pemegang saham 
akan dapat memperoleh deviden, Setda Prov. NTT 

berharap dalam 3 (tiga) tahun PT. Flobamor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, DR. Bonardo Hutauruk, menyatakan bahwa MoU ini dimaksudkan untuk menyediakan 
SDM guna memfasilitasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Flobamor, didasari dengan visi misi BPKP 
yaitu untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan yang baik pada Pemerintah dan BUMN/D. 
Sedangkan Direktur Utama PT. Flobamor, Agus S. Ismail, berharap melalui MoU ini penerapan tata kelola perusahaan yang 
baik seperti transparansi dan perbaikan sistem kerja di PT. Flobamor akan segera terwujud.

5. PENANDATANGANAN MOU PENERAPAN GCG ANTARA PT. FLOBAMOR 
DENGAN PERWAKILAN BPKP PROV. NTT

Bertempat di Hotel Ima-Kupang, tanggal 22 s.d. 

23 Agustus 2011 telah diselenggarakan kegiatan 

“Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan Forum APIP 

NTT” dengan tema “APIP Sebagai Penguat SPIP Menuju 

Good Governance”. 

Dalam sambutan pembukaan sekaligus sebagai 

keynote speaker, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 

NTT, DR. Bonardo Hutauruk, menyampaikan materi 

“Penerapan SPIP”. Kepala perwakilan menekankan 

posisi controlling  dalam setiap program/kegiatan 

instansi pemerintah, dimana controlling bukan 

merupakan bagian yang tersendiri dalam fungsi 

manajemen melainkan controlling harus masuk dalam 

planning, organizing, actuating dan dalam controlling 

itu sendiri. Kepala Perwakilan juga memaparkan Framework Pengawasan Intern Pemerintah pasca PP SPIP, peran auditor 

intern dalam Manajemen Risiko, keterbatasan SPIP dan tahapan penyelenggaraan SPIP disertai contoh riil implementasi 

SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Tone of the top sangat menentukan keberhasilan implementasi SPIP. 

Pada hari kedua dilangsungkan acara Forum APIP NTT. Dalam forum tersebut berhasil dibentuk kepengurusan Forum APIP 

NTT dengan Pelindung Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Pembina Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT dan Inspektur 

Provinsi NTT, Ketua Inspektur Kota Kupang yang dibantu oleh 3 orang wakil ketua mewakili 3 daratan besar di NTT yaitu 

Flores, Timor dan Sumba. Dalam forum ini juga disepakati ada 6 pokja yaitu: Penyelenggaraan SPIP, Pencegahan Korupsi, 

Road  to WTP, Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Informasi Komunikasi. Dalam Forum 

APIP ini juga berhasil dirumuskan Deklarasi Forum APIP NTT untuk mendorong penerapan SPIP di seluruh instansi 

pemerintah dan meningkatkan peran APIP Sebagai Penguat SPIP Menuju Good Governance. Sebagai media informasi dan 

komunikasi APIP se-Provinsi NTT telah dibuat group email ”Forum_APIPNTT@yahoogroups.com dan millist Blackberry 

”APIP NTT”.

6. FORUM APIP NTT



32

Flash News
Jalinan Akuntabilitas Instansi

Perwakilan BPKP Provinsi NTTJAI

J
A
I 

- 
E
d
is

i 
0

2
 -

 M
a
r
e
t
 2

0
1

2

Sebagai bentuk nyata kebersamaan, pada tanggal 18 
Januari 2012 dilaksanakan ibadah dan perayaan natal 
bersama keluarga besar Perwakilan BPK RI Prov. 
NTT dan Perwakilan BPKP Prov. NTT dengan tema 
“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, 
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu”. 
Selain dihadiri oleh karyawan beserta keluarga 
Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, ibadah dan perayaan juga dihadiri 
oleh Wakil Gubernur NTT, Sekda Provinsi NTT, jajaran 
Muspida Provinsi NTT, Wakil Walikota Kupang, pimpinan 
SKPD, manajemen BUMN/D, serta Pimpinan Instansi 
Vertikal dan TNI – POLRI. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Bonardo Hutauruk, 
menyatakan kesiapan jajarannya untuk bekerjasama dan membantu Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk 
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. Kesiapan ini sebagai bagian dari upaya BPKP untuk membangun NTT dari aspek sumber daya manusia 
(SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK NTT, Rudi Irwanto H Sinaga, MBA, mengajak seluruh pimpinan daerah 
untuk bersinergi dalam membangun negeri. Ia pun menghimbau agar seluruh SKPD untuk tidak takut diperiksa, 
karena fungsi pengendalian adalah bagian dari rangkaian fungsi manajemen.
Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay menyatakan keterbukaannya untuk mengajak seluruh pimpinan instansi 
vertikal di NTT, termasuk TNI-POLRI, agar bersama-sama membangun NTT. Salah satunya adalah pembangunan 
untuk administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

 “Dengan terbitnya PP 60 tahun 2008 tentang 
SPIP, kita telah sampai pada suatu tahapan yang 
sangat penting dalam membangun organisasi 
pemerintahan kita. SPIP yang menekankan pada 
pentingnya soft control melalui pembangunan 
lingkungan pengendalian dan juga penilaian risiko 
kiranya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan 
tugas kita sehari-hari. “
Demikian disampaikan Plh. Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marsudi, 
Ak saat memberikan sambutan dalam acara 
pembukaan Diklat SPIP bagi pegawai di lingkungan 

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Ruang Rapat Perwakilan BPKP Provinsi 
Nusa Tenggara Timur mulai tanggal 1 November 2011 sampai dengan 5 November 2011                                   
Diklat SPIP dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan  sikap untuk 
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai 
kebutuhan instansi, serta sesuai dengan Pasal 59 PP 60 Tahun 2008, dimana diklat SPIP ini merupakan salah 
satu wujud pembinaan penyelenggaraan SPIP. Diklat SPIP ini diikuti oleh 24 orang peserta yang semuanya 
adalah pegawai Bagian Tata Usaha yang belum pernah mengikuti Diklat SPIP. Setelah mengikuti diklat ini, 
para peserta diharapkan mampu memahami dan menguasai konsep-konsep dan !iloso!i unsur-unsur SPIP dan 

penerapannya. 

7. DIKLAT SPIP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP 

PROVINSI NTT

8. NATAL BERSAMA KELUARGA BESAR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT 

DAN PERWAKILAN BPK RI PROVINSI NTT
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Pendahuluan

R
evitalisasi adalah kata atau istilah yang 

sering digunakan sebagai sebuah jargon, 

kebulatan tekad atau ungkapan lain 

dengan tujuan untuk menumbuhkan 

semangat membangun atau menghidupkan kembali 

sesuatu kondisi yang dianggap telah lelap tertidur, 

sedang tiarap bahkan mati. Sehingga dengan 

melakukan revitalisasi, diharapkan sesuatu yang 

telah mengalami masa surut, tidak sehat ataupun 

mati dapat menjadi sehat, bertumbuh dan hidup 

kembali. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan 

menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya 

kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti 

menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. 

Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting 

atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). 

Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa 

berarti proses, cara, dan/atau perbuatan untuk 

menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai 

program kegiatan apapun, termasuk kegiatan 

operasionalisasi perusahaan.  Atau lebih jelas 

revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali 

vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara 

umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan 

sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Demikian pula yang diharapkan dengan 

“Revitalisasi PDAM” di wilayah Nusa Tenggara 

Timur (NTT).  Maka revitalisasi dapat dimaknai 

sebagai suatu proses, cara dan kegiatan untuk 

menghidupkan dan menggiatkan kembali 

operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

sehingga menjadi perusahaan yang sehat, tumbuh 

dan berkembang, baik kinerja operasional maupun 

keuangan. Pertanyaannya adalah; ”Mengapa perlu 

direvitalisasi? Apakah penyebabnya? Darimana 

dimulai? Kapan dan oleh siapa?

Mengapa ?

Jikalau sesuatu perlu direvitalisasi, 

maka pastilah ada alasan atau penyebab yang 

mendasarinya. Merujuk pada pro!il PDAM di 

wilayah Provinsi NTT, berdasarkan hasil audit 

tahun buku 2011 yang dilakukan Perwakilan 

BPKP Provinsi NTT, sangatlah beralasan untuk 

melakukan revitalisasi PDAM. Beberapa kriteria 

kinerja PDAM menunjukkan kondisi yang layak 

dilakukan revitaisasi agar menjadi baik, sehat dan 

bertumbuh.

Berdasarkan kinerja keuangan yang 

bermuara pada laporan keuangan perusahaan, 

dari sembilan PDAM yang diaudit, belum satupun 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), 8 PDAM beropini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) dan satu PDAM mendapat opini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP).  Selain opini yang 

belum maksimal, kondisi keuangan perusahaan  

juga memprihatinkan. Hal ini tercermin dengan 

tidak mampunya PDAM menutup biaya operasi 

Revitalisasi  PDAM: 

Komitmen dan Kompetensi 
adalah harga mati

Oleh: Saryanto, Ak
Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Prov. NTT
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“alias” merugi. Dari sembilan PDAM yang diaudit 

hanya satu perusahaan memperoleh laba tahun 

buku 2010, meski belum dapat menutup akumulasi 

kerugian sejak berdiri sampai dengan tahun 

terakhir.

Sedangkan berdasarkan kriteria kinerja 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 

Tahun 1999 menunjukkan bahwa hanya ada 

satu PDAM berkinerja baik, tujuh cukup dan satu 

kurang. Dari sisi kesehatan berdasarkan indikator 

yang ditetapkan oleh Badan Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM), dari kesembilan PDAM yang diaudit 

menunjukkan dua PDAM sehat, enam PDAM kurang 

sehat bahkan satu PDAM masuk kategori sakit. 

Hal tersebut masih ditambah dengan 

berbagai permasalahan klasik, cenderung menjadi 

penyakit menahun yang tak kunjung sembuh. 

Permasalahan tersebut adalah kebocoran air 

yang diatas batas toleransi, rendahnya cakupan 

pelayanan, sambungan liar, lemahnya pengendalian 

kas dan manajemen aset tetap serta kehilangan 

rekening air.

Selain kondisi PDAM  tersebut, revitalisasi 

mutlak dilakukan mengingat fungsi perusahaan 

sebagai lembaga pemerintah daerah dalam 

penyediaan air minum “bersih” bagi masyarakat. 

Mandat tertuang di dalam peraturan daerah yang 

mendasari pendirian PDAM. Mandat kepada PDAM 

ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar, 

termasuk air minum, sesuai dengan UU No. 33/2004 

dan kemudian dipertegas dengan PP No. 16/2005 

tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum.

Komitmen dan Kompetensi

 Permasalahan dalam pengelolaan PDAM 

yang timbul tidak serta merta mematikan atau 

menghilangkan vitalitas PDAM. Sebagai salah satu 

atau bahkan satu-satunya - dibeberapa Kabupaten/

Kota – perusahaan daerah, semua pihak memiliki 

kepentingan untuk menjaga eksistensinya, karena 

lebih berkaitan dengan “gengsi“ atau “martabat” 

daerah. Meski perusahaan tetap ada dan berdiri, 

namun tak sepenuhnya dapat berdiri tegak. 

Perhatian dan penangan serius sangat diperlukan 

oleh para pihak yang berkepentingan, jajaran 

pimpinan perusahaan, karyawan, badan pengawas 

dan para stakeholder lainnya. Perhatian dan 

penanganan yang penuh dengan kesungguhan ini 

membutuhkan komitmen yang dibarengi dengan 

kompetensi yang memadai.

 Komitmen yang berasal dari kata 

“commitmen” adalah suatu  tindakan yang 

didasarkan pada kesadaran untuk bertanggung 

jawab atas amanah atau kepercayaan karena suatu 

penugasan dengan melibatkan nurani atau tindakan 

yang mengarah kepada kesesuaian peraturan. 

Komitmen juga diartikan sebagai suatu janji 

atau jaminan untuk melakukan sesuatu di masa 

depan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mengartikan ”komitmen” sebagai keterikatan/

perjanjian untuk melakukan melakukan sesuatu”. 

Berdasarkan de!inisi ini, para pihak seharusnya 

melakukan tanggung jawabnya dalam pengelolaan 

PDAM sepenuh hati, sebagaimana peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, bak pemenuhan 

janji yang akan terbawa mati,  jika tak terealisasi.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mende!inisikan kompetensi sebagai kata sifat yang 

berarti cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, 

menentukan) sesuatu; berwewenang. Sedangkan 

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998), 

mendi!inisikan  kompetensi sebagai aspek pribadi 

dari seseorang (pekerja) yang memungkinkan 

dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek 

pribadi mencakup sifat, sikap, motivasi, sistem 

nilai, pengetahuan, dan ketrampilan.  Merujuk 

de!inisi tersebut seluruh pihak yang bertanggung 
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jawab untuk mem-vital-kan kembali PDAM  harus 

memiliki kecakapan dan  kewenangan yang 

bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang. 

Sedangkan mencakup aspek pribadi dan nilai maka 

kompetensi yang diperlukan dalam melakukan 

revitalisasi  meliputi knowledge, skill dan attitude.

Revitalisasi

Revitalisasi PDAM dilakukan secara 

menyeluruh terhadap semua aspek yang 

mempengaruhi proses bisnis atau operasional 

perusahaan. Keseluruhan aspek tersebut dapat 

diklasi!ikasikan ke dalam keranjang “5 M”, yang 

meliputi man, money, method, material, market. 

Kelima aspek tersebut berpokok pada unsur 

manusia (man). Sehingga, setiap insan PDAM  

wajib menjaga komitmen dan kompetensi dalam 

menjalani revitalisasi.

Setiap proses bisnis  yang berkaitan 

dengan empat unsur “M” sangat tergantung 

pada peran sumber daya manusia (SDM). Money 

sebagai darah dalam menjamin kehidupan 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh manusia. 

Ketidakcakapan dan ketidakbaikan sikap mental 

SDM berpotensi terjadinya penyalahgunaan uang 

perusahaan, sekurang-kurangnya kesalahan dalam 

mempertanggungjawabkan. Sebaliknya dengan 

komitmen dan kompetensi yang memadai, SDM 

dapat mengelola keuangan perusahaan secara 

optimal dalam mendukung kinerja, bahkan dalam 

menggali sumber-sumber pembiayaan. 

Demikian pula terhadap aspek method, 

material, dan market. SDM yang berkomitmen 

dan berkompetensi akan dapat melaksanakan 

proses bisnis dengan metode yang e!isien, efektif, 

penggunaan material yang terkendali, serta 

menjaga pasar (pelanggan) dengan pelayanan yang 

memuaskan dan berkualitas. 

Simpulan

Jika kondisi PDAM merupakan masalah 

yang harus direvitalisasi sebagai sebuah solusi, 

maka solusi atas PDAM adalah “PDAM” (Planning, 

Directing, Accountability dan Mind Set). Planning, 

seluruh kegiatan dan operasi perusahaan diawali 

dan didasarkan pada perencanaan kinerja dan 

keuangan yang matang, baik jangka panjang 

(corporate plan) maupun jangka pendek (RKAP). 

Directing, seluruh aspek dan unsur terkait 

dengan kinerja perusahaan digerakkan dengan 

pengorganisasian yang memperhatikan “the 

right man on the right place. Accountability, 

Seluruh proses bisnis, operasional dan keuangan, 

dipertanggungjawabkan secara penuh berdasarkan 

standar dan peraturan yang berlaku dengan 

memperhatikan prinsip transparansi. Mind Set, 

Seluruh proses berkinerja dalam menghidupkan 

kembali perusahan dilandasi dengan sikap mental 

yang baik, mengedepankan  pelayanan prima 

dengan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Setiap orang pasti mempunyai dan dapat 

mengembangkan kompetensi. Namun yang paling 

penting bagi kita saat ini, segera temukan bakat/

potensi diri.  Wujudkan dengan perjuangan nyata 

hari ini, jangan menunggu besok atau hanya akan 

menjadi mimpi. Komitmen dan kompetensi adalah 

harga mati untuk melakukan revitalisasi. 
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K
elemahan dalam pengelolaan aset tetap, 

seringkali menjadi salah satu penyebab 

tidak diperolehnya opini WTP atas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  Demikian 

pula halnya yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Dari 22 pemda yang ada, sampai 

dengan saat ini belum satupun pemda yang 

memperoleh opini WTP. Dan laporan BPK atas LKPD 

2010 memberikan gambaran bahwa permasalahan 

aset tetap telah terjadi pada seluruh pemda di NTT. 

Kebanyakan pemda  tidak memiliki data yang 

akurat, berapa sebenarnya aset tetap yang dimilikinya. 

Meskipun aset tetap sudah dilaporkan dalam Neraca 

pemda, namun belum tentu didukung dengan daftar 

rincian aset atau kadang kala sudah didukung rincian 

daftar aset namun tidak lengkap. Bahkan antara 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD) yang menghimpun keseluruhan data 

aset tetap pemda yang bersangkutan dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Bagian 

Perlengkapan Sekretariat Daerah seringkali datanya 

tidak sama. Dan kadangkala masing-masing pihak 

bersikeras merasa benar atas data yang dimilikinya, 

meskipun bukti pendukungnya juga belum tentu ada.

Permasalahan berikutnya yang seringkali dijumpai 

adalah bahwa daftar aset tetap yang dimiliki tidak 

sama dengan kondisi !isiknya, terutama untuk barang 

begerak. Perpindahan pejabat seringkali disertai 

dengan perpindahan aset tetap tanpa memperdulikan 

proses administrasinya. Belum lagi pada pemda yang 

mengalami pemekaran, di mana penyerahan aset dari 

pemda induk sering kali hanyalah berupa daftar aset 

tetap yang secara !isik juga belum tentu ada barangnya. 

Pemda juga masih gemar menyimpan “barang busuk”, 

aset tetap yang rusak / tidak bisa dipakai lagi dibiarkan 

tanpa penanganan lebih lanjut, disingkirkan dari satu 

tempat ke tempat lainnya sehingga akhirnya tidak 

jelas lagi di mana keberadaannya. Hal ini diperparah 

lagi, jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK), di mana terdapat penggabungan 

/ pembubaran /pembentukan/pemisahan SKPD. 

Proses perpindahan aset tetap  dari SKPD lama ke 

SKPD baru, sering kali menjadikan aset tetap pemda 

tidak utuh lagi. 

Permasalahan lainnya adalah tidak semua aset 

tetap milik pemda, benar-benar dalam penguasaan 

pemda yang bersangkutan. Banyak aset tetap milik 

pemda yang masih dikuasai oleh pihak lain / orang 

yang tidak berhak seperti pejabat yang telah memasuki 

masa pensiun atau pejabat yang pindah tugas ke 

pemda /instansi lain. Atas aset tetap yang terdaftar 

sebagai milik pemda juga belum tentu didukung 

dengan bukti kepemilikan khususnya untuk aset tetap 

berupa tanah, bangunan dan kendaraan. Hal ini terjadi 

terutama atas aset tetap hasil pengadaan tahun-tahun 

lampau atau yang berasal dari penyerahan instansi 

vertikal. 

Pemda juga seringkali mengalami kesulitan dalam 

mencantumkan berapa sebenarnya nilai atas aset 

tetap yang dimilikinya. Banyak aset tetap yang tidak 

dapat ditelusuri lagi bukti pendukung perolehannya, 

sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk 

menyajikan nilai atas aset tetap yang bersangkutan. 

Pengurus barang kadang kala hanya diberikan data 

jumlah unit aset tetap hasil pengadaan tahun berjalan 

tanpa disertai dengan dokumen pendukungnya. 

Dokumen pendukung perolehan aset tetap seolah 

menjadi data rahasia yang tidak semua orang boleh 

mengetahuinya. Dan celakanya, pengurus barang 

lebih banyak bersikap pasif dalam pelaksanaan 

kewajibannya dalam pengelolaan aset tetap hasil 

pengadaan di SKPD-nya.  

Lantas bagaimana pembenahan aset tetap pada 

ROAD MAP 

PEMBENAHAN ASET TETAP 
PADA PEMDA

Oleh: Agus Wibowo, Ak
Kepala Bidang APD Perwakilan BPKP Prov. NTT
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pemda akan dilakukan? Dari mana memulainya? 

Sepertinya permasalahan aset tetap di pemda, 

menjadi permasalahan yang tidak akan pernah 

berakhir. Selesai dibenahi satu permasalahan, muncul 

lagi permasalahan baru lainnya. Permasalahan aset 

pada pemda tidak mungkin dapat diselesaikan dalam 

waktu yang singkat, bahkan satu tahunpun belum 

tentu cukup untuk melakukan pembenahan. Untuk itu 

diperlukan rencana aksi yang jelas dari pemda yang 

bersangkutan dalam melakukan pembenahan atas 

aset tetapnya. Pemerintah daerah harus menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan, pihak yang 

bertanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari 

masing-masing langkah tersebut. Dan pembenahan 

aset tetap harus selalu dimonitor pelaksanaannya, 

dan setiap waktu harus ada peningkatan kondisi 

pengelolaannya

Langkah-langkah pembenahan aset tetap 

dapat dilakukan secara simultan. Namun prioritas 

pembenahan aset tetap, sebaiknya dimulai dari 

pembenahan data aset tetap. Karena dari datalah 

inilah sebenarnya akan tergambar secara lengkap 

mengenai kondisi permasalahan aset tetap pada 

pemda yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan 

dasar bagi penanganan lebih lanjut. 

Data awal aset tetap yang harus dijadikan rujukan 

dalam melakukan pembenahan aset tetap adalah aset 

tetap yang sudah disajikan dalam laporan keuangan 

audited. Apapun jenis opini yang dikeluarkan oleh 

BPK, neraca audited menjadi saldo awal yang harus 

dijadikan rujukan baik di tingkat pemda maupun 

SKPD. Berangkat dari saldo awal inilah selanjutnya 

perlu dilakukan penelusuran rincian daftar aset 

tetapnya.  Langkah penelusuran daftar aset ini 

diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai 

SKPD mana yang sudah lengkap daftar aset tetapnya, 

dan SKPD mana yang masih bermasalah rincian daftar 

aset tetapnya.  Untuk SKPD yang belum lengkap daftar 

rincian aset tetapnya perlu diperjelas dari mana 

dasar penyajian nilainya dalam neraca, apakah dari 

realisasi belanja modal ataukah dari sumber data 

yang lain? Jika berasal dari realisasi belanja modal, 

maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut bukti-

bukti pertanggungjawaban belanja modal tersebut 

sehingga diharapkan dapat segera dilengkapi rincian 

aset tetapnya. 

Setelah diperoleh rincian daftar asetnya baik 

di tingkat pemerintah daerah maupun SKPD yang 

mendasari penyajian nilainya dalam laporan neraca 

daerah, selanjutnya dilakukan proses inventarisasi. Hal 

ini diperlukan selain untuk memastikan keberadaan 

!isik aset tetapnya, juga untuk melakukan update 

data kondisi aset tetap tersebut. Inventarisasi dapat 

dilakukan oleh Tim Inventarisasi yang merupakan 

gabungan beberapa SKPD maupun dilakukan secara 

mandiri oleh SKPD yang bersangkutan. Inventarisasi 

ini semestinya juga dilakukan secara periodik. Dan 

yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan 

pelaksanaan inventarisasi ini adalah perlu dibuatnya 

Prosedur Kegiatan Baku (Standard Operating 

Procedures/SOP) pelaksanaan inventarisasi, sehingga 

siapapun yang melaksanakannya diharapkan hasilnya 

akan tetap sama. Dalam SOP ini antara lain diatur 

tahapan / langkah-langkah pelaksanaannya, formulir 

yang digunakan, dokumen/data/informasi pendukung 

yang harus diperoleh, termasuk pedoman penyelesaian 

masalah-masalah yang kemungkinan terjadi dalam 

pelaksanaan inventarisasi. Hasil inventarisasi harus 

dituangkan dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi 

dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Inventarisasi, 

Pengurus Barang dan diketahui Pimpinan Unit Kerja 

yang bersangkutan.

Dari hasil pelaksanaan inventarisasi inilah 

nantinya akan tergambar permasalahan atas aset tetap 

di masing-masing SKPD, terkait dengan barang yang 

tidak ditemukan, barang yang kondisinya sudah rusak 

berat, barang yang belum jelas bukti kepemilikannya, 

barang yang tidak diketahui nilainya, atau bahkan 

tambahan data aset tetap yang belum tercatat. Dan 

atas dasar hasil inventarisasi dapat dilakukan langkah-

langkah penanganan lebih lanjut misalnya dengan 

melalui proses penghapusan atas barang yang sudah 

tidak ditemukan/hilang/kondisi rusak berat, proses 

penghibahan atas aset tetap yang pengadaannya 

diperuntukkan bagi masyarakat, serti!ikasi atas tanah 

yang belum jelas kepemilikannya, proses penilaian 

atas aset tetap yang belum diketahui nilainya ataupun 

koreksi pencatatan sehubungan dengan ditemukannya 

tambahan data aset tetap yang belum tercatat dan 

sebagainya.

Data aset tetap yang telah dimiliki harus 

selalu dipelihara dan diupdate sesuai dengan 

perkembangannya baik di tingkat pemerintah daerah 

maupun SKPD. Berkaitan dengan mutasi penambahan 
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aset tetap hasil pengadaan tahun berjalan semestinya 

juga perlu dilakukan proses rekonsiliasi data mulai di 

tingkat SKPD yaitu antara pengurus barang dengan 

pengelola keuangan. Pengurus barang semestinya 

juga memperoleh data pendukung perolehan atas 

aset tetap tahun berjalan tersebut berupa dokumen 

kontrak atau bukti pembeliannya. Rekonsilisasi data 

juga diperlukan antara SKPD dengan SKPKD yang 

menghimpun keseluruhan data aset tetap pemda. 

Sehingga diharapkan antara SKPD dan SKPKD 

menjadi “satu suara” terkait dengan data aset tetap. 

Setiap terjadi perbedaan data dari hasil rekonsiliasi 

antara SKPD dan SKPKD harus segera ditindaklanjuti. 

Dan untuk mendukung distribusi dokumen perolehan 

aset tetap tahun berjalan kepada pengurus barang 

dan pelaksanaan rekonsiliasi data aset tetap tersebut 

semestinya juga dibuatkan SOP-nya. Dalam SOP 

tersebut antara lain diatur waktu pelaksanaan 

rekonsiliasi, formulir yang digunakan, data pendukung 

yang diperlukan, pedoman penanganan manakala 

terjadi selisih antara data SKPD dan SKPKD, dan 

sebagainya.

Atas pengelolaan data aset tetap di lingkungan 

pemerintah daerah sangat diperlukan pemanfaatan 

teknologi informasi berupa penggunaan program 

aplikasi. Melalui penggunaan teknologi informasi 

tersebut maka proses pengolahan data aset tetap dapat 

diotomatisasikan sehingga menghemat waktu dalam 

pengolahan data dan pembuatan laporan-laporan baik 

yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan 

maupun laporan yang dibutuhkan untuk kepentingan 

manajerial, dan memudahkan dalam proses 

penggabungan data aset tetap dari seluruh SKPD yang 

ada di pemda bersangkutan. Dengan penggunaan 

program aplikasi yang berbasiskan teknologi jaringan 

maka beban pekerjaan pengelolaan data aset tetap 

daerah dapat dibagi kepada banyak personil, sehingga 

proses pengolahan data juga menjadi lebih cepat dan 

manfaatnya dapat dirasakan banyak pihak.

Memperhatikan hal tersebut, BPKP telah 

mengembangkan program aplikasi yang diharapkan 

dapat membantu pemerintah daerah dalam 

pengelolaan aset tetap pemerintah daerah yaitu 

program aplikasi SIMDA BMD.  Pengembangan 

program aplikasi SIMDA BMD ini merupakan wujud 

dari komitmen BPKP untuk berkontribusi dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara / daerah. Program aplikasi ini telah dapat 

digunakan dalam pengelolaan aset tetap daerah mulai 

dari proses perencanaan kebutuhan, pengolahan data 

hasil inventarisasi, pengolahan data aset tetap hasil 

pengadaan tahun berjalan, pemenuhan kebutuhan 

pelaporan keuangan, sampai dengan proses 

penghapusan. SIMDA BMD juga telah berbasiskan 

teknologi jaringan. Dengan demikian beban pekerjaan 

pengelolaan aset tetap daerah dapat dibagi kepada 

banyak personil sehingga proses input datanya juga 

menjadi lebih cepat dan datanya dapat dimanfaatkan 

oleh banyak pihak secara bersamaan. Oleh karena itu 

implementasi program aplikasi SIMDA BMD pada 

pemerintah daerah semestinya melibatkan seluruh 

SKPD agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 

Dalam pelaksanaan implementasi SIMDA pada 

pemerintah daerah, salah satu ukuran keberhasilannya 

adalah jika data aset tetap yang dihasilkan dari 

program aplikasi SIMDA telah mendukung laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditandai 

dengan kesesuaian data aset tetap yang dihasilkan 

dalam program aplikasi SIMDA dengan nilai yang 

disajikan dalam neraca pemda. Ukuran keberhasilan 

lainnya adalah apabila pada pemerintah daerah yang 

bersangkutan telah tersedia SDM yang bisa meng-

handle permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam penggunaan program aplikasi SIMDA BMD. Oleh 

karena itu diperlukan proses transfer of knowledge 

bagi SDM pemda yang bersangkutan.

Pembenahan aset tetap pemerintah daerah 

membutuhkan komitmen bersama dan sinergitas dari 

masing-masing pihak yang berkepentingan. Komitmen 

diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumber daya 

dan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing pihak yang terlibat. Dinas PPKAD atau 

Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah selaku 

pihak yang paling berkepentingan semestinya juga 

menggandeng Inspektorat Daerah dalam pembenahan 

aset tetap baik dalam pelaksanaan inventarisasi 

maupun dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset 

tetap milik pemerintah daerah yang bersangkutan. 
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A. UMUM

Salah satu amanat dari para pendiri bangsa kita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah : “…membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa,..” Berdasarkan amanat tersebut Pemerintah Republik Indonesia 
mempunyai salah satu tanggungjawab kepada segenap bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan 
dan kecerdasan masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan dan kecerdasan suatu bangsa tidak datang dengan sendirinya tetapi dapat dicapai melalui 
berbagai usaha yang dilaksanakan Pemerintah dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu 
usaha yang dicanangkan Pemerintah untuk tujuan tersebut yaitu melalui Program di bidang kesehatan. 
Bidang kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan 
suatu bangsa. Sebab ada ungkapan yang biasa kita dengar yaitu “mensana end corporisano” artinya di 

dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat/sehat. Masyarakat yang memiliki jiwa yang kuat/
sehatlah yang dapat meningkatkan kecerdasan dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. 
Dengan kata lain tingkat kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa sangat erat kaitannya dengan tingkat 
kesehatan masyarakat itu sendiri. 

Untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tersebut, Pemerintah telah menggariskan program aksi Bidang 
Kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2010 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 
2010. 

Dalam RKP tahun 2011 tersebut Pemerintah telah merencanakan berbagai Kebijakan, Program maupun 
kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2011. Salah satu Program Pemerintah Bidang Kesehatan tahun 
2011 yaitu Program Pembinaan Upaya Kesahatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian 
Kesehatan dalam membantu Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals 

(MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Tujuan umum BOK adalah meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui 
kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan 
dan MDGs pada tahun 2015.

Pelaksanaan BOK dimulai sejak pertengahan tahun 2010 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 551 tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 yang mengalokasikan dana BOK untuk tahun 2010 
sebesar Rp 157.062.000.000,00 yang diperuntukkan kepada 8.155 Puskesmas di seluruh Indonesia.

KOMITMEN PEMERINTAH MENINGKATKAN 
KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI 
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Oleh: Tumpak Silalahi, Ak
Auditor Madya pada Bidang IPP Perwakilan BPKP Prov. NTT
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  152/MENKES/SK/I/2011 jumlah alokasi 
dana BOK untuk tahun 2011 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2010 menjadi sebesar      
Rp904.555.000.000,00.

Penetapan jumlah alokasi masing-masing wilayah didasarkan pada:
- Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat
- Luas wilayah/kondisi geogra�is
- Jumlah penduduk
- Indeks penduduk miskin
- Kapasitas �iscal
- Indeks kemahalan konstruksi

Sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan BOK, Menteri Kesehatan telah 
mengeluarkan Permenkes Nomor 210/MENKES/PER/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Operaional Kesehatan. Petunjuk teknis tersebut mengatur tentang ruang lingkup kegiatan, 
pengelolaan keuangan, pengorganisasian, indikator keberhasilan, pencatatan dan pelaporan serta 
pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK.

B. PENCAPAIAN TARGET DAN HAMBATANNYA 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari materi paparan pada Rapat Koordinasi Pengawasan 
Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tanggal 20 September 2011 di Solo, diketahui bahwa realisasi keuangan 
secara nasional per 8 September 2011 masih sangat rendah yaitu sebesar Rp209,876 milliar atau 23,20% 
dari total anggaran sebesar Rp904,555 milliar sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

No Wilayah
Jumlah

 Alokasi 

Anggaran
Realisasi Keuangan

Kab Kota Total  Rp (jutaan)  Rp  % 

1 Sumatera 117 34 151 170.515,00 35.609.756.434 20,88

2 Jawa - Bali 92 35 127 271.360,00 56.769.990.208 20,92

3 Nusa Tenggara 28 3 31 114.500,00 18.302.625.663 15,98

4 Kalimantan 46 9 55 83.630,00 9.875.423.220 11,81

5 Sulawesi 62 11 73 112.600,00 31.363.009.472 27,85

6 Maluku 16 4 20 51.200,00 17.722.835.016 34,61

7 Papua 38 2 40 100.750,00 40.232.407.350 39,93

Total Nasional 399 98 497 904.555,00 209.876.047.363 23,20

Provinsi Maluku Utara dan Papua merupakan daerah yang tingkat penyerapan dana BOK tahun 2011 (per 
8 September 2011) paling tinggi yaitu 51,57% dan 43,13%. Sedangkan tingkat penyerapan dana BOK 
tahun 2011 terendah adalah Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp138.800.000,00 atau 0,54% dari anggaran 
Rp25.575.000.000,00.

Tingkat penyerapan dana untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak jauh berbeda dengan penyerapan 
secara Nasional. Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara 
Timur terhadap 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota penerima dana BOK, dikatehui bahwa 
realisasi keuangan sampai dengan 30 September 2011 baru mencapai Rp 5.581.774.426,00 atau 18,91% 
dari jumlah alokasi sebesar Rp29.519.000.000,00.

Rendahnya tingkat penyerapan dana BOK tahun 2011, secara umum disebabkan beberapa faktor 
diantaranya;
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1. Keterlambatan Proses Penerbitan DIPA TP BOK

Proses penerbitan DIPA BOK oleh Kementerian Keuangan baru terealisir sekitar bulan Maret-April 
2011. Keterlambatan ini akan menimbulkan keterlambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai BOK. 

2. Puskesmas Kesulitan Dalam Menyusun POA dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Lambat 

Dalam Melakukan Veri!ikasi POA.

Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan diatur 
tentang pengusulan dan pencairan anggaran untuk setiap puskesmas. Puskesmas diwajibkan membuat  
Plan of Action  (POA)  dan menyerahkan kepada Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota untuk 
diveri!ikasi. POA yang telah diveri!ikasi dan disetujui tersebut diserahkan kepada Bendahara Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai dasar mencairkan dana untuk Puskesmas yang bersangkutan. 

Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil lokakarya 

mini dan melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta  Laporan Pelaksanaan BOK.

Dalam tahapan ini terdapat dua titik yang menjadi fokus perhatian manajemen agar dapat mempercepat 

pencairan dana, pertama, memberikan bimbingan kepada  

3. Kendala Dalam Pencairan DIPA

Kesulitan Puskesmas menyusun POA dan kelambatan pihak Dinas Kesehatan melakukan veri!ikasi 

yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mencairkan dana BOK, berakibat pada lambatnya 

pencairan dana dari KPPN. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, secara nasional pencairan DIPA 

tahun 2011 rata-rata terealisir sekitar bulan Juni-Juli 2011.

Permasalahan dalam pencairan dana BOK bukan hanya berada pada pihak pengelola di Puskesmas 

dan Dinas Kesehatan namun juga terjadi di beberapa KPPN. Permasalaan yang timbul diantaranya:

- Tiap KPPN mempunyai kebijakan sendiri untuk pencairan dana karena mempunyai penafsiran 

yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan aturan tentang pengelolaan dana BOK. Hal 

tersebut kadang menyulitkan pihak Dinas Kesehatan  dalam pencairan dana. 

- Lokasi KPPN yang jauh, tidak ada biaya transport untuk ke KPPN. 

4. Ketakutan Pihak Pengelola BOK di Daerah Dalam Menerapkan Tarif Biaya Untuk Masing-masing 

Kegiatan Yang Dibiayai BOK.

Salah satu kendala dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan adalah mengenai 

penggunaan satuan biaya. Petunjuk Teknis BOK menyebutkan bahwa besaran satuan biaya pemanfaatan 

dana BOK mengacu pada  Standar  Biaya  tahun 2011  dan apabila tidak ada di dalam Standar Biaya 

maka dapat menggunakan: 

- Besaran satuan biaya sesuai kebutuhan real/at cost, atau 

- Mengacu pada  POA yang ditandatangani KPA dan membuat  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  

Mutlak (SPTJM).

Adanya tiga pilihan yang ditetapkan dalam menentukan satuan biaya menimbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda dalam penerapannya, baik oleh internal (pengelola BOK di Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan) juga oleh pihak eksternal (auditor yang melakukan pemeriksaan). Pihak pengelola BOK 

menjadi kesulitan dalam melakukan pilihan satuan biaya yang digunakan, karena takut salah dan 

disuruh mengembalikan dana yang sudah dicairkan.

Tidak adanya petunjuk yang pasti tentang satuan biaya menyebabkan pengelola gamang dalam 

merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan.
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5. Kendala Dalam Pertanggungjawaban oleh Puskesmas.

Dari hasil audit yang dilaksanakan diketahui bahwa pengelola dana BOK di Puskesmas banyak yang 
belum paham teknis pertanggung jawaban keuangan sehingga menghambat pengambilan uang termin 
berikutnya. Permasalahan ini terjadi pada umumnya disebabkan:

- Petugas pengelola keuangan BOK di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis  bukan oleh 
pegawai yang sudah memahami tentang pengelolaan keuangan. Tugas pengelolaan dana BOK 
menjadi terhambat karena pengelolaan keuangan merupakan tugas tambahan di luar tugas rutin 
sehari-hari sebagai tenaga medis.

- Kurangnya pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan dana BOK bagi petugas di 
Puskesmas.

C. SOLUSI YANG DIBUTUHKAN

Jika dibandingkan antara alokasi anggaran BOK tahun 2011 dengan tingkat pencapaian target realisasi 
kegiatan dan keuangan yang masih sangat rendah, sangat dibutuhkan tindakan-tindakan ataupun langkah-
langkah percepatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Beberapa penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran yang telah diuraikan di atas, harus segera 
diambil langkah-langkah perbaikan maupun kebijakan dari pihak-pihak berwenang dan terkait dengan 
pengelolaan BOK itu sendiri. Langkah-langkah perbaikan tersebut sangat diperlukan guna pencapaian 
tujuan/target tahun 2011 dan sekaligus perbaikan system pengelolaan BOK di tahun-tahun mendatang. 
Bertitik tolak dari hambatan yang diuraikan di atas, penulis mencoba memberikan pemikiran atau pendapat 
tentang hal-hal perbaikan yang diperlukan:
1. Komitmen pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk 

mempercepat penerbitan DIPA diawal tahun anggaran.
2. Para pengelola kegiatan BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan diberikan Diklat, Workshop dan 

supervise pengelolaan administrasi keuangan BOK termasuk proses pembuatan dan veri!ikasi Plan of 

Action (POA). 

3. Kementerian Keuangan mengeluarkan pedoman ataupun petunjuk teknis bagi petugas di KPPN sebagai 

acuan pencairan dana BOK agar diperoleh keseragaman dalam persyaratan yang harus dilengkapi 

pengelola BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

4. Menyempurnakan pedoman dalam Petunjuk Teknis BOK tentang satuan biaya yang digunakan untuk 

masing-masing kegiatan BOK, untuk menghindarkan multitafsir mengenai penggunaan tarif. 

5. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program BOK, salah satunya dengan menempatkan 

tenaga administrasi keuangan yang dapat membantu pengelolaan administrasi keuangan BOK di 

Puskesmas  

6. Komitmen para pihak yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operional Kesehatan baik di pusat 

maupun di daerah dalam mendukung program Pemerintah sesuai tujuan BOK yang sudah ditetapkan. 

D. SIMPULAN

Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa kesejahteraan umum suatu bangsa diawali dari kehidupan 

masyarakat yang cerdas, sedangkan kecerdasan harus didukung dengan tubuh dan jiwa yang sehat.  Untuk 

itu Pemerintah telah mencanangkan dalam rencana kerja pemerintah jangka menengah dan jangka pendek 

beberapa program di bidang kesehatan salah satu diantaranya Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan 

adanya BOK, pelayanan “outreach” di luar gedung terutama pelayanan oleh Puskesmas dan Pustu dapat 

lebih mendekati masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa kelemahan yang terjadi sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban BOK, harus 

mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan BOK. Diharapkan ke depan, 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Pemerintah khususnya dan pihak terkait lainnya akan 

meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Dalam hal ini, diharapkan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak 

sesuai kompetensi yang dimiliki. Bersama kita bisa….!!
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Dr. Bonardo Hutauruk, Ak., M.M., atau 

yang akrab disapa Pak Bon adalah Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 

yang dilantik pada tanggal 20 September 2010. 

Setahun sudah beliau memimpin lebih dari 100 

orang pegawai Perwakilan BPKP Provinsi NTT, 

dengan  melakukan berbagai  terobosan dalam 

hubungan dengan pihak ekstern, baik Instansi 

Pemerintah maupun BUMD di wilayah Nusa 

Tenggara Timur yang  meliputi 1 Provinsi / kota 

dan 20 Kabupaten.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun 

memimpin Perwakilan BPKP Provinsi NTT, 

Doktor lulusan Universitas Negeri Jakarta tahun 

2006, S2 Magister Management Universitas 

Indonesia dan menamatkan S1 dari STAN ini  

telah dikenal banyak pihak. Beliau adalah tipe 

Pemimpin yang senang turun langsung lapangan, 

menyusuri Provinsi, Kota, maupun Kabupaten di 

wilayah NTT tanpa kenal  lelah. Kegiatan ke daerah 

dilakukan dalam rangka MoU dengan Pemda 

baik  menyangkut keuangan daerah, BUMD, BLU, 

Investigasi dan juga melakukan sosialisasi SPIP. 

Terkait SPIP, beliau merupakan salah satu yang 

membidani lahirnya SPIP saat keberadaannya di 

Kantor Pusat. Hal ini pula yang membuat beliau 

sangat peduli terhadap penerapan SPIP baik di 

lingkungan BPKP maupun Instansi Pemerintah.

 Sebagai pembicara yang handal, Beliau juga 

sering diminta untuk menjadi narasumber Anti 

Korupsi sebagai pembekalan bagi Mahasiswa 

di Universitas Negeri maupun Swasta, maupun 

membawa materi-materi lainnya. Dalam 

penyampaian materi, audience selalu merasa 

puas dan bisa menerima apa yang disampaikan 

karena cara penyampaiannya menggunakan gaya 

bahasa yang lugas dan mudah dipahami, disertai 

contoh-contoh konkrit, itulah kesan setiap orang 

yang pernah mengikuti presentasi  Beliau.

Membangun tembok pembatas dengan bawahan 

?? ha ha ha.. Beliau tertawa lepas..dan dengan sikap 

yang ramah, suami dari Yunita Sirait (seorang 

sarjana S2 dari UI yang saat ini menjadi pegawai 

Inspektorat di Kemenkeu), mengatakan bahwa 

menjadi Pemimpin haruslah bisa merangkul 

dan membuka ruang diskusi dengan bawahan, 

sehingga bawahan akan merasa menjadi bagian 

dari organisasi. Bawahan harus didengar , 

diberikan motivasi untuk berprestasi, diberikan 

penghargaan dan dibangun rasa percaya dirinya, 

itulah sebagian dari kiat-kiat  beliau menjadi 

seorang pemimpin.

Ditengah pekerjaan yang menumpuk dan 

kesibukan lainnya dengan pihak ekstern, Beliau 

selalu meluangkan waktu, keluar dari ruangan 

kerja, melihat secara langsung  dan  mendengar 

SUKSES PEMIMPIN 
YANG “MEMBUMI”

Oleh : Flora A. Bessy 
Kasubag Kepegawaian Perwakilan BPKP Prov. NTT
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keluhan serta memberikan dukungan kepada 

bawahan sehingga bawahan merasa di ‘wong”kan. 

Dalam kesehariannya dia tampil sederhana 

dengan gaya layaknya seorang “Bapak” yang 

mengerti kebutuhan anak-anaknya. Dengan 

konsep perubahan kearah yang lebih baik setiap 

pegawai dipacu untuk kreatif, memacu semangat 

untuk lebih berprestasi dengan memberikan 

reward bagi yang berkinerja baik dan punishment 

bagi yang tidak disiplin. 

Dengan gaya kepemimpinan yang akrab dengan 

bawahan, selalu menyapa  tidak sekedar “say hello”, 

membuat beliau mengenal seluruh pegawainya 

termasuk tenaga cleaning service. Sikap low 

pro!ilnya sebagai Pemimpin memberikan energy 

positif bagi pegawai sehingga banyak perubahan 

telah dicapai dalam hal peningkatan kinerja 

pegawai  khususnya pegawai Bagian Tata Usaha.

Penggemar masakan Indonesia yang kesukaannya 

balado teri kacang dan sayur daun singkong ini 

sangat murah hati dan mudah berempati kepada 

orang yang kurang beruntung.  Namun selain sifat 

humanisnya, Beliau adalah tipe Pemimpin yang 

sangat disiplin, konsisten, berwibawa, pekerja 

keras dan selalu berpikir sistematis dan penuh 

logika.

Sosok Pemimpin berkumis tebal  yang baru 

saja menyelesaikan Diklat Pim 2 di Surabaya 

dan berhasil meraih juara 1 untuk kelas A serta  

diangkat sebagai ketua angkatan 25 ini, sangat 

memegang prinsip dan selalu komitmen terhadap 

perubahan, baginya kesuksesan bukan lebih dari 

orang lain tapi adanya pertambahan nilai pada 

setiap individu,..

Ayah dari 3 putri yang cantik yakni Dessy Minarni 

Bonita (mahasiswi UI semester 5), Meggy Savira 

Ulina (siswi kelas 3 di SMAN 8, Jakarta) dan 

Destriny Rumiris (siswi kelas 3 di SMP Penabur, 

Jakarta), bukan hanya sukses dalam memimpin 

Perwakilan BPKP Provinsi NTT, namun konsep 

kepemimpinannya  juga diterapkan dalam 

kehidupan keluarga. Beliau merupakan ayah 

yang sangat dekat dengan putri-putrinya bahkan 

jika ada kesempatan beliau sering mengantar dan 

menunggui putrinya dalam kegiatan-kegiatan 

extrakurikuler sekolah, berbelanja sekeluarga, 

tanpa  lupa secara rutin melakukan olah raga 

yang diminatinya yaitu renang, tenis lapangan, 

dan tenis meja. 

Walaupun komunikasi dengan keluarga saat ini 

berjarak cukup jauh namun hal tersebut tidak 

mengurangi kualitas hubungan sebagai ayah 

maupun kepala keluarga dengan memanfaatkan  

teknologi yang semakin canggih. Anak-anak 

setiap saat dapat menjadikan ayahnya sebagai 

teman “curhat” baik masalah pendidikan maupun 

masalah pribadi. Baginya membimbing anak-

anak sama dengan membimbing bawahan yaitu 

harus dengan cinta kasih, selalu memberikan 

dorongan (spirit), menanamkan sikap disiplin 

dengan tidak sekedar nasehat, tetapi dengan 

teladan dan contoh. 

Manusia yang berhasil bukan hanya memiliki  

kecerdasan Intelektual (IQ)  yang tinggi, namun 

juga harus memiliki Kecerdasan Emosional (EQ) 

dan Kecerdasan Spritual (SQ).. tukasnya.  

BIODATA
Nama : Dr. Bonardo Hutauruk, Ak., M.M.

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 4 Juli 1960

(anak ke 4 dari 8 bersaudara)

Nama Istri : Yunita Rooselina Sirait, SE.Ak.,M.Ak,CFE (Lulusan Magister Manajemen Universitas 

Indonesia)

Nama Anak : Dessy Minarni Bonita (20 tahun, kuliah di FE-UI) 

Meggy Savira Ulina (17 tahun, kelas 3 SMAN 8 Jakarta) 

Destriny Rumiris (15 tahun, kelas 3 SMPK Penabur Jakarta)
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Futsal dalam rangka HUT BPK RI

Penyerahan Tropi Lomba Gaple

Senam Pagi saat Raker di SoE

Jalan Pagi saat Raker di SoE
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Kebersamaan dalam menggoreng dan memanggang

Perayaan HUT over seket Kaper

Pemberian bingkisan hari raya 
tanpa pandang bulu
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Darahku darahmu sama merahnya

Penyambutan Trio Libels eselon III anyar

Partisipasi dalam pawai Paskah

Alunan nada merdu Dharma Wanita
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Pelantikan pejabat struktural

Kolaborasi dengan DW, penghargaan 
kepada anak berprestasi

Seriusnya Raker 

Semangat ...... Pagi
BPKP NTT ..... Maju Terus

BPKP ...... Jaya
SPIP .... Bisa
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Semenjak namanya Pulau Komodo didaftarkan 
untuk ikut dalam pemilihan New 7 Wonders, 

pemerintah Indonesia mulai mendengungkan tentang 
binatang yang masih menyimpan sisi prasejarah dalam 
berbagai kesempatan. Salah satu yang bisa dilihat 
adalah munculnya Komodo sebagai ikon binatang 
dalam perayaan Sea Games XXVI di Palembang. 
Media pun tak luput ikut aktif dalam euforia 
mengkampanyekan Komodo walaupun keberadaan 
lembaga penyelenggara ini  menuai  kontroversi. 

Terlepas dari semua itu, sebagai orang yang cukup 
lama tinggal di Nusa Tenggara Timur, rasanya kurang 
lengkap kalau tidak langsung melihat bentuk Komodo 
dan hanya puas memandangi patung Komodo di 
Bandara Eltari Kupang atau yang berdiri galak di 
tengah jalan.

Kesempatan itu datang saat sebuah penugasan yang 
mengharuskan penulis ke Manggarai Barat. Manggarai 
Barat ini kabupaten yang memiliki pulau Komodo. 
Sekitar bulan Desember tahun lalu, penulis dan dua 
orang rekan menjejakkan kaki di Labuan Bajo, ibu 
kota dari Kabupaten Manggarai Barat.

Dari Kupang, pesawat yang sedianya berangkat jam 
dua siang harus lagi-lagi mengalami penundaan 
sehingga keberangkatan menjadi molor hampir dua 

jam. Kondisi yang harus 
dimaklumi jika anda tinggal di 
wilayah timur Indonesia yang 
masih minim penerbangan. 
Walhasil, kami harus 
berangkat jam empat lewat. 
Namun keterlambatannya 
ini juga menjadi berkah 
tersendiri, karena penulis 
jadi bisa melihat senja berona 
jingga dengan gulungan awan-

awan yang begitu mempesona di langit barat. Jam lima 
lewat pesawat mendarat di kabupaten yang berada di 
paling ujung pulau Flores.

Sebagai pintu gerbang menuju ke pulau para binatang 
prasejarah, Manggarai Barat sendiri menyimpan 
potensi besar bagi pengembangan sebagai daerah 
destinasi wisata baik yang berkelas lokal maupun 
kelas mancanegara. Dari daratan Flores saja, beberapa 
daerah menawarkan pesona alam seperti gua alam 
Batu Cermin, gua alam Batu Susun, Liang Dara dan 
Liang Rodak yang semuanya berlokasi di Kecamatan 
Komodo. Juga terdapat danau Sano Nggoang yang 
berlokasi di Kecamatan Sano Nggoang. Danau yang 
tercipta akibat letusan gunung berapi ini (danau 
vulkanik-red) memiliki kadar belerang yang tinggi. 
Di sini, juga terdapat sumber air panas yang menurut 
versi Kepala Bappeda suhunya mencapai lebih dari 60 
derajat. Namun tetap, bagian yang menarik perhatian 
wisatawan mancanegara adalah pantai-pantai 
berpasir putih, terumbu karang, dan binatang melata 

Komodo: 

Menelusuri Jejak 
Prasejarah Hidup
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komodo yang bernama latin Varanus Komodoensis 
Ouwen.

Di antara waktu penugasan akhirnya kami 
mendapatkan saat yang tepat untuk bisa melihat 
langsung Komodo di habitatnya. Namun terbentur 
oleh kondisi cuaca di bulan Desember yang nyaris 
setiap hari turun hujan, sehingga dikhawatirkan laut 
sering terjadi badai. Akhirnya seorang teman yang 
juga memiliki usaha penyewaan kapal menawarkan 
inisiatif mengunjungi pulau Rinca. Menurutnya, pulau 
Rinca lokasinya lebih mudah dikunjungi dengan jarak 
yang hanya setengah jarak dari Labuan Bajo ke pulau 
Komodo. Usulan ini akhirnya kami terima, bahkan 
teman kami menawarkan sebuah perahu yang dia 
miliki untuk kami gunakan. 

Bertepatan dua hari sebelum keberangkatan, 
Kepala Kantor juga datang untuk menghadiri acara 
penandatanganan MOU antara Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi NTT dengan Bupati Manggarai Barat. 

Pada hari H, pagi-pagi sekali pak Arman yang 
merupakan pemilik kapal membangunkanku 
untuk bersiap-siap. Rupanya pagi-pagi sekali dia 
sudah mempersiapkan perbekalan untuk di kapal. 
Setelah semua perbekalan beres, kami kemudian 
menjemput Pak Bonardo yang kebetulan menginap 
di hotel Jayakarta. Sedikit informasi, walaupun 
hanya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
NTT namun Manggarai Barat memiliki hotel dan 
penginapan yang lebih banyak dibanding ibukota 
NTT sendiri, Kupang. Bahkan di Manggarai Barat ini, 
saat kunjungan kami telah ada dua hotel berbintang 
empat yang bahkan belum ada kelas hotel seperti itu 
di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa Manggarai Barat 
memiliki potensi wisata luar biasa yang sudah mulai 

dilirik pengusaha.

Kami sedikit terkejut setelah sampai di pelabuhan 
tempat bersandar kapal, karena perahu yang akan 
kami pakai ternyata bukanlah perahu biasa. Melihat 
ukurannya, aku lebih suka menyebutnya sebagai 
kapal kecil dibanding sebuah perahu. Sebuah kapal 
pinisi dalam versi kecil dengan dua kamar tidur. 
Tulisan ‘Sibanaha’ tertulis mentereng di sisi kapal. Di 
samping geladak yang cukup luas juga terdapat dua 
buah tempat tidur santi untuk berjemur.

Jam delapan, kapal pinisi yang kami naiki mulai 
meluncur ke arah selatan dengan kecepatan yang 
tidak terlalu cepat. Dengan perahu sebesar ini, ombak 
menjadi tidak terasa. Apalagi pada saat ini laut pagi 
sedang tenang sekali seperti biasanya sehingga kami 
nyaris bagai merasakan membelah udara kosong. 
Sedikit guncangan kami rasakan saat perahu melewati 
Loh Liang yang merupakan selat antara pulau Flores 
dan pulau Rinca.

Namun rupanya ada gangguan di salah satu mesin 
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kapal yang membuat kapal hanya berjalan dengan 
satu mesin saja. Wal hasil, perjalanan dari Labuan 
Bajo ke pulau Rinca yang seharusnya cukup ditempuh 
dalam waktu dua jam saja harus ditempuh dalam 
waktu empat jam.

Jam dua belas, kami memasuki teluk ke dalam hingga 
bertemu sebuah dermaga kecil yang bertuliskan 
‘Welcome to Komodo National Park Loh Buaya’. 
Disinilah dermaga pendaratan untuk perahu yang 
akan ke Rinca berakhir. Dari samping kapal kami 
melihat dua buah kano panjang berbahan �iber yang 
dinaiki masing-masing dua turis asing meluncur ke 
arah bakau. Dari informasi, memang selain untuk 
melihat Komodo, sering kawasan pulau Rinca ini 

digunakan wisatawan terutama wisatawan asing 
untuk melakukan kegiatan kano menyusuri pulau 
karena di beberapa titik di pulau Rinca memiliki view 
pantai dan kawasan terumbu karang yang indah.

Begitu menginjakkan kaki di lantai dermaga maka 
mata kami langsung disambut oleh kedatangan 
segerombolan monyet yang datang bergelantungan 
di pohon-pohon bakau. Mereka tampaknya telah 
familiar dengan wisatawan yang datang kemari walau 
pun tidak mau didekati. 

Dari dermaga kami melanjutkan perjalanan dengan 
berjalan kaki menuju ke pos pemantauan yang tidak 
berada jauh dari dermaga. Saat dalam perjalanan, 
kami sempat melihat kerbau dan beberapa burung 
endemik melintas. Menurut informasi, kerbau ini 
termasuk kerbau liar karena di kawasan ini tidak 
terdapat penduduk yang tinggal kecuali petugas 
pengelola cagar.

Pulau Rinca ini masih masuk dalam kawasan Taman 

Nasional Komodo sehingga walau terletak di kabupaten 
Manggarai Barat namun dalam pengelolaannya masih 
oleh pemerintah pusat.

Kami sampai di pos pemantauan, di sini berdiri 
beberapa bangunan termasuk tempat untuk bersantai. 
Terlihat ada dua ekor komodo yang berukuran agak 
kecil melintas dari sisi semak-semak di samping kami. 
Bahkan aku menemukan seorang anak komodo yang 
masih kecil bersembunyi di antara tumpukan bahan 
bangunan untuk memperbaiki pos pemantauan. 
Komodo kecil dengan kulit berwarna cerah dan motif 
hitam ini merangkak dengan cepat menjauhi saat aku 
mencoba mendekati untuk mengambil gambarnya. 
Dari petugas jaga, aku mendapatkan gambaran bahwa 
komodo-komodo yang masih kecil sampai berumur 3-
4 tahun masih lincah bahkan masih dapat memanjat 
ke pepohonan. Berbeda sekali dengan yang sudah 
dewasa, di samping kulitnya yang tebal berubah 
menjadi satu warna saja, Komodo dewasa juga tidak 
lincah lagi seperti Komodo kecil. Bahkan Komodo 
dewasa terkesan sangat malas sekali.

Dari sini, kami dibantu olah seorang petugas jaga yang 
memegang tongkat bercabang masuk lebih ke dalam. 
Tongkat bercabang ini digunakan untuk menghalau 
Komodo yang mencoba mendekat. 

Beberapa meter dari pos jaga kami ditunjukkan 
sebuah kayu-kayu panjang yang dipanjang berjajar 
dengan hiasan tengkorak-tengkorak binatang 
berbagai ukuran. Tengkorak-tengkorak ini ternyata 
dikumpulkan oleh petugas jaga dari binatang-binatang 
liar yang dimangsa oleh Komodo. Selain tulang kerbau 
yang masih lengkap dengan tanduknya juga terdapat 
tengkorak rusa liar, juga beberapa tengkorak kecil 
yang rupanya adalah tengkorak monyet.

Di bagian bawah rumah panggung yang menjadi 
tempat memasak ternyata sudah ada beberapa ekor 
komodo yang sedang diam bermalas-malasan di 
bawah kolong. Binatang yang mirip dengan kadal ini 
tabiatnya memang seperti binatang melata ulat atau 
buaya yang menghabiskan umurnya dengan bermalas-
malasan. Jika sedang bermalas-malasan seperti ini, tak 
ubahnya kita seperti sedang melihat sebuah patung, 
nyaris tanpa gerakan sedikit pun. Hanya matanya yang 
kadang bergerak yang menandakan bahwa kita tidak 
sedang berhadapan dengan patung. Hanya sekali-kali 
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satu atau dua ekor komodo menggerakan badan.

Namun jangan mengira dibalik kemalasan sikapnya ini 
Komodo tidak berbahaya. Jika jarak memungkinkan, 
dalam sekejap Komodo dapat merubah posisinya 
dan berlari mengejar mangsanya dalam kecepatan 
mencapai 20 km per jam. Karena itu sejak awal 
petugas jaga mewanti-wanti agar kami menjaga 
jarak dari komodo setidaknya tiga meter. Aku sendiri 
sempat mendekat hingga jarak satu setengah meter 
untuk dapat memotret binatang pemalas ini.

Kebiasaan Komodo yaitu berpura-pura tidur dekat 
genangan air. Ketika ada rusa atau babi hutan yang 
minum di genangan air tersebut, saat itu lah komodo 
beraksi.  Dengan kecepatan lari dan ekornya inilah, 
Komodo akan memukul roboh mangsanya. Gigitan 
komodo juga memiliki daya bunuh luar biasa, 
karena dalam air liur komodo sering kali bercampur 
sedikit darah karena giginya hampir seluruhnya 
dilapisi jaringan gingiva dan jaringan ini tercabik 
selama makan. Kondisi ini menciptakan lingkungan 
pertumbuhan yang ideal untuk bakteri mematikan 
yang hidup di mulut mereka.

Dengan lehernya yang besar, memangsa seekor babi 
hutan cukup hanya dalam hitungan menit karena 
komodo dengan mudah menelannya saja. Perut seekor 
komodo yang berumur lebih dari 25 tahun, mampu 
menampung daging seberat 30 kg. Dengan kondisi 
demikian, komodo bisa bertahan tidak berburu lagi 
hingga 1 bulan lebih.

Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna 
kuning dan bercabang. Komodo jantan lebih besar 
daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-
abu gelap sampai merah batu bata, sementara komodo 
betina lebih berwarna hijau buah zaitun, dan memiliki 
potongan kecil kuning pada tenggorokannya

Berat komodo betina dewasa yang berumur 25 
tahun lebih yaitu sekitar 65 – 70Kg. Adapun komodo 
jantan dengan usia yang sama memiliki tubuh yang 
lebih berat yaitu 100 – 110 Kg dengan panjang bisa 
mencapai 3,8 m.  Usia komodo rata-rata bisa mencapai 
50 – 60 tahun.

Komodo berkembang biak dengan bertelur dengan 
jumlah hingga 20-30 butir sekali bertelur. Sebelum 
bertelur, induk Komodo membuat gundukan tanah di 
bawah pohon. Lubang-lubang tersebut dibuat lebih 
banyak dari telurnya dengan tujuan untuk mengecoh 
komodo lain agar tidak mudah menemukan telur. 
Komodo adalah binatang yang bersifat kanibal, 
yaitu bisa memangsa jenisnya sendiri terutama jika 
ukurannya lebih kecil. Bahkan dari sekian banyak 
telur tersebut akhirnya sebagian besar dimakan oleh 
induknya sendiri dan hanya tersisa rata-rata 5 – 7 
butir telur hingga nanti menetas.

Menurut informasi, Komodo ini jumlahnya mengalami 
penurunan terus menerus, hal ini diakibatnya terjadi 

persaingan perebutan makanan dengan manusia yang 
sering melakukan pencurian kayu atau perburuan liar 
di kawasan Taman Nasional.

Dua jam kemudian kami memutuskan kembali. Karena 
kapal kami mengalami masalah, kami berpindah ke 
sebuah perahu biasa yang juga dimiliki oleh teman 
kami ini. Dalam perjalanan kembali ke Labuan Bajo, 
perahu kami sempat singgah ke pulau Kambing 
yang memiliki hamparan pasir putih. Di sana, kami 
menyempatkan berenang dan bermain snorkling.

Perjalanan hari ini bukanlah berarti kami telah 
menuntaskan keinginan, masih terbersit harap suatu 
ketika bisa benar-benar menginjakkan kaki langsung 
di tanah para melata prasejarah ini di Pulau Komodo, 
apalagi informasi tentang beberapa spot pantai dan 
terumbu karangnya yang juga sangat menawan makin 
menguatkan kami untuk sampai ke pulau di ujung 
Provinsi NTT ini.

(Baktiar Sontani, dari berbagai sumber dan 
pengalaman pribadi penulis)



53

Santai
Jalinan Akuntabilitas Instansi

Perwakilan BPKP Provinsi NTT JAI

J
A
I - E

d
is

i 0
2

 - M
a
r
e
t
 2

0
1
2

Menjadi muda adalah pilihan

Pilihan pribadi tak ada intervensi

Sub  unsur  kedua lingkungan pengendalian

Adalah Komitmen  terhadap kompetensi

Basa basi bukan sembarang basa basi

Basa basi yang mengandung substansi

Kompetensi bukan sembarang kompetensi

Kompetensi  selesaikan tugas dan fungsi

Orang mengungsi  tak ditangisi

Orang  se- Pasar  terprovokasi

Tugas dan fungsi  setiap posisi

Mesti berdasar standar kompetensi

Buah rambutan padat berisi

Buah delima manis di sisi

Uraian jabatan jelas teridenti�ikasi

Teruai  bermakna sesuai de�inisi

Kendang perkusi gitar berdawai

Ditengah selasar  pemain piawai

Standar kompetensi  bagi pegawai

Menjadi dasar bekerja  yang sesuai

Santai.......

Setiap jabatan senantiasa diisi

Proses berdasar  transparansi

Untuk  yang ahli berinovasi

Jauh dari nepotisme dan kolusi

Menjaga kompetensi dalam pekerjaan

Didukung  dengan program pelatihan

Materi sesuai dengan kebutuhan

Eksistensi lembaga tetap bertahan

Pelatihan dilaksanakan tepat

Seluruh pegawai pasti mendapat

Ilmu yang  tentu membawa manfaat

Menambah nilai kemaslahatan umat

Pimpinan berkemampuan manajerial

Matang Intelektual  dan spiritual

Menapaki  jalan meskipun terjal

Kinerja meningkat  tiada terganjal

SDM dibimbing secara obyektif

Dapatkan arahan yang konstruktif

Bekerja menjadi lebih kreatif

Kembangkan nilai - pikiran positif

Komitmen 

Terhadap

 Kompetensi
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Santai.......
Dalam perjalanan kereta Arga Lawu dari Solo ke Jakarta, duduk berhadapan empat orang penumpang:
* Seorang nenek
* Seorang gadis cantik
* Seorang Mahasiswa DIII Akuntansi
* Satu Auditor 
Mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, hanya saling mencuri pandang, membiarkan maksud 
hati yang tak terealisasi. Perjalanan nyaman-nyaman saja sampai kereta itu memasuki sebuah terowongan. 
Ketika masuk ke terowongan tiba-tiba lampu mendadak mati. Gelap gulita. 
Tiba-tiba terdengar suara kecupan yang keras… Cap, cip, cup! Namun segera diikuti satu suara tamparan yang 
tidak kalah kerasnya… “Plak, plek, plak, gedubrak!!!”

Ketika terowongan itu akhirnya terlewati, keempat penumpang itu saling bengong dan saling memandang, dan 
masing-masing berkata di dalam hati.
Sang nenek dalam hati: “Dasar anak mahasiswa, tak bisa kendalikan nafsu, mentang-mentang tempat gelap 
langsung aja cium gadis  cantik itu. Rasain loe kena gaplok!”
Si Gadis cantik dalam hatinya: “Biar rasa loe!!! Gelap-gelap asal cium, kena deh loe cium nenek itu, dan bonus 
kena gaplok, lagi! qiqiqiqqqiiiii…”
Si Auditor dalam hati: “Busyet dah, enak bener tuh mahasiswa. Dia yang nyium cewek, eh gua yang kena gaplok… 
#@%@%%***$%$!!”
Si mahasiswa DIII Akuntansi itu berkata dalam hati: “He… he… mumpung gelap, tadi gua cium aja tangan gua 
sendiri, dan gua gaplok sekalian itu Auditor belagu. Kapan lagi bisa ngebales Bapak gue, bisa gampar Auditor!” 
(PanJalu)

Lius adalah seorang pesuruh di salah satu Perwakilan BPKP. Suatu siang, Lius melihat kerumunan puluhan 
auditor, pegawai Tata Usaha dan beberapa pejabat Struktural di teras ruangan Kabag TU. Dari suara ributnya, 
mungkin ada kejadian luar biasa di situ. Lius semula acuh tak acuh, namun akhirnya ia datang mendekat juga 
karena salah satu Kabid yang juga atasannya  memanggilnya.
Setelah diusut, ternyata ada seorang pegawai yang sehabis olah raga menendang bola voli yang seharusnya dia 
bawa ke gudang. Sialnya bola tadi mengenai kaca jendela nako sampai hancur berantakan.
Berhubungan dengan komitmen terhadap kompetensi, pegawai mesti dapat menjawab semua tantangan dan 
kebutuhan dunia kerja. Berikut ini adalah dialog dari pejabat dan pegawai yang ada di situ.
Kepala Perwakilan : “Bagaimana pendapat atau komentar bapak-bapak tentang kejadian ini ?”
Kabid Investigasi : “Pecahnya kaca mesti dilihat aspek melawan hukumnya, baru kemudian dilihat dari sisi 

kerugian negara jika memenuhi unsur TPK mesti dilimpahkan kepda APH.”
Kabid Akunta Negara : “Nilai kerugian yang timbul karena pecahnya kaca, mesti dilihat dari sisi materialitasnya, 

biaya perbaikan jika memenuhi syarat harus dikapitalisasi dan menambah nilai 
gedung bangunan.”

Kabid APD : “Dari sisi pengendalian internal. Apakah pecahnya kaca merupakan risiko yang dapat 
diterima atau tidak ? Hal ini berkaitan dengan selera risiko.”

Kabid IPP  :” BPKP sebagai lembaga dan merupakan instansi vertikal, seluruh biaya dapat dibebankan 
pada APBN, sepanjang masih tersedia anggarannya.”

Kabag Tata Usaha  :”Biaya penggantian kaca adalah Rp500.000,00 dapat dibebankan pada MAK belanja 
barang pada DIPA BPKP, eksekusi oleh Subbag Umum melalui pengadaan langsung.”

Kepala Perwakilan : “Itu tidak masalah, kita bisa selesaikan tahun ini. Bagaimana menurut Pak Lius ?”
Lius kaget setengah mati karena tidak menyangka kalau akan dimintai pendapat atau komentar. Tapi untuk 
menjaga gengsi, lagi pula dia pernah ikut nguping waktu ada sosialisasi Reformasi Birokrasi, SPIP dan Budaya 
Kerja, Lius memberikan komentar menurut kedalaman ilmunya.
Lius : “Kalau ditinjau dari sisi SPIP, RB dan Budaya Kerja, e…e.. anu pak, pecahan kaca 

tadi menambah pekerjaan saya tapi tidak menaikkan Tukin saya pak!”
Kepala Perwakilan : %$@#$%@$%@, wkwkwkwkwk. 
(sartje)

Gaplok Auditor

Tukin dan Pecahan Kaca






