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Alhamdulillah, Bulettin Paraikatte ini telah memasuki penerbitan yang ke-3. Dua edisi 
sebelumnya, telah dibagikan kepada seluruh perwakilan BPKP, Deputi, dan Sesma 
pada forum budaya kerja di Lembang. Tak disangka, kedua edisi tersebut ternyata 
mendapat sambutan yang luar biasa dari bapak-bapak deputi, sesma, teman-teman di 
perwakilan lain dan dari tim penilai budaya kerja. Bahkan, Bulettin Paraikatte dijadikan 
sebagai contoh role model organisasi berbasis pengetahuan yang harus ditiru.  
 
Dalam bulan Ramadhan ini, Paraikatte berhasil mempertahankan usaha agar 
kontinuitas penerbitan setiap bulannya dapat terjaga dan tepat waktu. Hal tersebut tak 
lepas dengan adanya tenaga-tenaga baru yang mau menyumbangkan tenaganya, turut 
bergabung dalam penerbitan buletin sekarang dan berikutnya. Tercatat Wahyu, Aisyah, 
Marlina, Ifah, Ikhsan, Rahmat, dan Edi turut ambil bagian dalam penerbitan kali ini.  
 
Langkah mengundang lebih banyak tenaga untuk bergabung memang telah dipikirkan 
setelah penerbitan ke-dua. Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana pada saat 
deadline bersamaan juga dengan pelaksanaan tugas kantor, sehingga membuat Tim 
Redaksi kalang kabut. Dengan adanya tenaga baru risiko tidak dapat tepat waktu dapat 
diminimalisir.     
 
Pada penerbitan kali ini kami merasakan adanya kegairahan dari rekan-rekan kantor 
untuk menyumbangkan tulisan. Luar biasa, banyak tulisan yang masuk dan beragam 
temanya dan juga dari banyak penulis, sehingga kami perlu melakukan seleksi dan 
terpaksa menunda beberapa artikel yang masuk untuk penerbitan berikut. Ternyata 
Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai banyak potensi.  
 
Mudah-mudahan kegairahan tersebut dapat tetap dipertahankan sehingga kontinuitas 
buletin dapat terjaga dan juga mutunya dapat ditingkatkan. Kepada Pak Suryo dan Pak 
Simbolon yang telah mengkoordinasikan PFA di lingkungan bidangnya untuk 
menyumbangkan tulisannya, kami ucap kan terima kasih.  
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Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwaki-
lan BPKP Prov. Sulawesi Selatan Drs. 
Syukri, MM pada saat membuka acara 
Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 
2008 (SPAK 2008). 
 
Acara yang dilaksana-
kan tanggal 26 s.d. 28 
Agustus 2008 tersebut 
diperuntukkan tiga 
fokus grup yaitu In-
spektorat Pemerintah 
Daerah di hari per-
tama, pelaksana pengadaan barang/jasa di 
hari kedua dan penyedia barang/jasa di 
hari terakhir. Acara tahun ini merupakan 
SPAK kali ketiga sebagai program rutin 
Deputi Investigasi BPKP yang diselenggara-
kan di setiap perwakilan. Pada dua tahun 
sebelumnya, telah diundang sebagai pe-
serta antara lain guru, mahasiswa, seni-
man, istri PNS, dan sebagainya. Dengan 
keragaman fokus grup ini, diharapkan se-
mangat anti korupsi tidak hanya dimiliki 
oleh auditor dan penegak hukum saja, 
melainkan menjdi semangat segala lapisan 
masyarakat.  
 
Pembukaan pelaksanaan Sosialisasi 
Program Anti Korupsi dilakukan oleh 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan dan dihadiri oleh 2 orang selaku 
tim monitoring sosialisasi dari Deputi 
Bidang Investigasi BPKP Pusat, pejabat 
struktural, PFA Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan dan peserta sosialisasi 

anti korupsi yang berasal dari Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 
 
Untuk menjaga semangat para peserta, 
setiap pelaksanaan sosialisasi selalu diawali 
dengan menyanyikan lagu kebangsaan ” 
Indonesia Raya” dan ditutup dengan 
menyanyikan lagu ”Pada Mu Negeri” oleh 
seluruh peserta yang hadir. 
Materi yang disajikan oleh penyaji untuk 3 
focus group yang berbeda meliputi 
pengertian korupsi, karakteristik korupsi, 
penyebab korupsi (aspek institusi/
administrasi, aspek manusia, aspek sosial 
budaya), tanda-tanda terjadinya korupsi, 
akibat korupsi, peran masing-msaing focus 

group (Inspektorat Pemerintah Daerah, 
pelaksana pengadaan barang/jasa, dan 
penyedia barang/jasa) dalam upaya 
memerangi korupsi serta strategi 
pemberantasan korupsi : strategi 
preventif, strategi investigatif dan strategi 
edukatif. 
 
H. Rahmat Ammat, SH., MH dari 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
sebagai narasumber hari pertama 
menyatakan bahwa Inspektorat sebagai 
pembantu Kepala Daerah diharapkan 
dapat menjadi ujung tombak 
pemberantasan korupsi di daerah. Pada 
kesempatan ini, bertindak sebagai penyaji 
adalah Kepala Bidang Investigasi dan 
Muhammad Subuh selaku moderator. 
Dalam sesi tanya jawab, sekitar 50 peserta 
yang hadir dari penjuru Sulawesi Selatan 
antusias memanfaatkan kesempatan 
dengan mengajukan berbagai 
permasalahan. Pertanyaan dan saran yang 

diajukan pada umumnya mengenai 
penyebab dan strategi pemberantasan 
korupsi, jaminan terhadap pelapor korupsi 
serta pertanyaan berkaitan dengan 
gratifikasi dan perbedaan aturan atau 
ketentuan pemerintah sehingga terjadi 
multi tafsir. Sedangkan saran yang 
disampaikan adalah mengenai keterlibatan 
Departemen Agama dalam sosialisasi anti 
korupsi selanjutnya dan kritik mengenai 
contoh yang tidak benar dari pusat yang 
berdampak ke daerah. Arniwati, peserta 
dari Bulukumba, menanyakan tentang 
masalah gratifikasi. Sedangkan Sekda 
Mamuju Utara mengusulkan supaya BPKP 
dan Polri membangun kerja sama dengan 

Departemen Agama 
untuk membangun 
moralitas dalam rangka 
memberantas korupsi. 
 
Pada hari kedua, hadir 
sebagai narasumber DR. 
Marwan Mas, SH., MH, 
seorang dosen dan 

pakar hukum, sedangkan penyaji yaitu 
Gandamana Rantjalobo, SE. Di hadapan 
sekitar 60 orang pelaksana pengadaan 
barang/jasa, DR. Marwan Mas, SH, MH 
mengatakan bahwa korupsi susah 
diberantas salah satunya karena ada 
pembenaran dari masyarakat yang 
cenderung mendekati orang yang banyak 
uang, tanpa peduli bagaimana cara uang itu 
diperoleh.  
 

“The power tends to corrupt.  
Untuk itu, semangat reformasi dan otonomi daerah 
harus disertai dengan tekad yang kuat membangun 
tata pemerintahan yang baik (good governance)” 

SEMANGAT YANG HARUS DIJAGA :  
BERSATU PADU MEMBERANTAS KORUPSI oleh : Fourita Mei Widati, Ak  

TOPIK  UTAMA 



4  

Pada saat diskusi dengan moderator Ludin 
Mukhtar, salah seorang peserta yang 
mengungkapkan bahwa pemeriksa kadang 
kala juga membuka peluang terjadinya 
korupsi, pemerhati masalah korupsi di 
Sulawesi Selatan ini menanggapi bahwa 
oknum pemeriksa memang bisa ‘bermain’ 
dan memberi peluang kepada yang 
diperiksanya untuk korupsi. Oleh sebab 
itu, integritas pemeriksa menjadi sesuatu 
yang sangat penting untuk dijaga. 
Pertanyaan yang diajukan umumnya 
mengenai langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk menghindari korupsi, 
mark up dan eskalasi harga dan perbedaan 
aturan pemeriksaan yang dilakukan BPK 
dengan BPKP. Selain itu peserta juga 
menyampaikan saran dan kritik, yaitu BPKP 
sebaiknya membuat klinik konsultansi yang 
berkaitan dengan permasalahan keuangan 
di daerah dan integritas moral yang baik 
dari atasan sampai bawahan dapat 

memberantas korupsi.  
 
Di hari ketiga, bertindak selaku penyaji 
yaitu Gusti Pasaru, SE, moderator 
Syarifuddin, SE dan narasumber adalah 
Burhanuddin Bebasa, SH., MM., MH dari 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.  Di 
hadapan kurang lebih 20 penyedia barang/
jasa (rekanan), narasumber menjelaskan 
bahwa korupsi di Indonesia merajalela 
karena penegakan hukum yang lemah dan 
banyak putusan hukum yang 
diperjualbelikan. Selain itu, beliau 
mengatakan bahwa penegakan hukum 
harus dimulai dari pusat, dari para 
pemimpin bangsa. Berbagai pertanyaan dari 
peserta di sesi tanya jawab menunjukkan 
banyaknya permasalahan yang dihadapi 
oleh para penyedia barang dan jasa. 
Dengan penjelasan tuntas dari narasumber, 
diharapkan dapat memberikan arahan bagi 
mereka untuk menghindari perilaku korup 
di masa yang akan datang.  
 
Secara keseluruhan, Sosialisasi Program 

Anti Korupsi Tahun 2008 di Perwakilan 
BPKP Prov. Sulsel berjalan lancar dan 
mendapat sambutan antusias dari 
peserta. Semua ini tak lepas dari kerja 
keras tim panitia yang tanpa kenal lelah 
berkontribusi mensukseskan acara ini. 
Dengan arahan RM Suryo Martono, Ak 
(Kepala Bidang Investigasi Perwakilan 
BPKP Prov. Sulawesi Selatan) dan di 
bawah komando Drs. Gising Mahmud 
sebagai ketua panitia, serta coordinator 
Gandamana Rantjalobo, SE semua 
bekerja dengan kompak mendukung 
terlaksananya acara.   
 
Banyak pesan dan kesan yang terekam 
dari para peserta.  Sebagian besar peserta 
mengaku mendapat manfaat yang besar 
dari acara SPAK 2008 ini. Selain itu 
mereka juga bertanya, kapan Bupati kami 
dibuatkan acara seperti ini ? Insya Allah, 
Pak, Bu.... Semoga harapan Bapak dan Ibu 
akan terlaksana segera.  

P A R A I K A T T E  

perlukan sehubungan dengan audit yang 
akan kami lakukan. Disinilah perlu kehati 
hatian dalam melaksanakan tugas audit 
Investigasi, karena godaannya sangat besar 
dan resiko auditnya juga sangat tinggi, se-
hingga perlu pertimbangan yang matang 
dalam pengambilan keputusan. 

Hasil audit Investigasi sangat menentukan 
nasib jabatan dan karir seorang auditan, 
jika terbukti ada penyimpangan yang me-
rugikan keuangan Negara maka dapat di-
lanjutkan untuk proses hukum dan jika 
tidak maka proses hukumnya dapat ditang-
guhkan, demikian juga dengan auditornya, 
jika hasil auditnya dapat dibuktikan terjadi 
kerugian keuangan Negara maka dapat 
dikatakan berhasil dan membawa nikmat 
bagi auditornya dan jika tidak terbukti 
dapat dipertanyakan langkah audit yang 
dilakukan baik ditingkat perwakilan mau-

Umumnya audit Investigasi yang dilakukan 
oleh BPKP Perwakilan Sulsel atas permintaan 
dari pihak penyidik ( Kejaksaan dan Kepo-
lisian ), sehingga kemungkinan untuk ditolak 
oleh auditan sangat mustahil. Hal ini sangat 
kami rasakan pada saan menyerahkan Surat 
Tugas pada auditan, yang bersangkutan tidak 
mempertanyakan lagi mengenai eksistensi 
BPKP, berbeda pada saat kami mau melaku-
kan audit APBJ di Pemda, eksistensi BPKP 
dipertanyakan oleh pejabat Pemda tentang 
kewenangan melakukan audit, dan akhirnya 
kami ditolak untuk melakukan audit, begitu-
lah seterusnya penolakan terjadi dimana 
mana. 

Tetapi dengan penugasan audit atas dasat 
surat permintaan dari instansi penyidik, 
kondisi apapun yang terjadi pada auditan 
tetap dipersilahkan untuk diaudit bahkan 
fasilitas apa saja dapat disediakan jika kami 

pun ditingkat pusat dan jika terbukti salah 
melakukan prosedur audit tidak tertutup 
kemungkinan untuk dikenakan sanksi se-
suai dengan aturan yang berlaku. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan 
bahwa audit Investigasi sangat menarik 
dilakukan untuk menentukan sikap yang 
professional.Tetapi ada hal yang perlu 
kami pertanyakan, apakah betul tanpa su-
rat permintaan dari instansi penyidik BPKP 
tidak punya kekuatan untuk mengaudit ?  
mari kita tunggu jawabannya dan mari kita 
pikirkan bersama masa depan BPKP agar 
cahayanya lebih bersinar dan tangguh 
dalam melangkah. 

AUDIT INVESTIGASI SANGAT MENARIK   OLEH: LUDIN MUKHTAR  
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kantor tersebut mulai dari pegawai 
rendahan sampai yang paling tinggi benar-
benar menegakkan komitmen “Tidak 
Menerima Sesuatu yang Bukan Hak”. Tapi 
ditambahkan karena mereka punya 
pengahasilan/gaji yang memang tinggi 
melebihi gaji rata-rata PNS. 
 
Apa yang dapat dipetik dari hikmah cerita 
pengalaman sang akademisi saat 
berhubungan dengan institusi yang 
membuat komitmen “TIDAK MENERIMA 
SESUATU YANG BUKAN HAK.” 
 
Barangkali ini yang perlu menjadi contoh 
bagi semua institusi di negara kita 
terkhusus bagi peserta sosialisasi dari 
kelompok Pelaksana Pengadaan Barang 
dan Jasa dalam menjalankan roda 
pemerintahan agar terbebas dari 
KORUPSI mulai dari yang paling kecil 
sampai ke yang paling BESAR. 
 
Apa bisa? Tergantung dari kita semua 
komponen bangsa. Mulai dari diri sendiri, 
mulai dari yang paling kecil dan mulal dari 
sekarang juga. 

Ada sedikit hal yang sempat dicatat dari 
hasil kegiatan sosialisasi program anti 
korupsi di hari kedua tanggal 27 Agustus 
2008 dengan fokus group “Pelaksana 
Pengadaan Barang/Jasa” ketika pembicara 
pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi  dari 
akademisi DR Marwan Mas,SH,MH 
(Direktur Pasca Sarjana Universitas 45 
Makassar) sebagai nara sumber. Beliau 
antara lain meceriterakan pengalamannya 
ketika memasuki yang namanya kantor 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 
Jakarta  yang mempunyai prinsip/
komitmen “Tidak Menerima Sesuatu yang 
Bukan Hak”. 
 
Beliau pernah mendengar bahwa di kantor 
tersebut jangan mencoba-coba untuk 
melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum 
(tindak pidana korupsi) sekecil apapun 
termasuk terhadap pegawai dengan strata 
yang paling rendahpun. 
 
Untuk membuktikan hal tersebut, beliau 
menemui salah seorang pegawai rendahan 
yang diketahui suka merokok. Beliau 
menawarkan rokok.  Tetapi pegawai 
tersebut ternyata menolak secara halus. 
Beliau tetap menawarkan rokok dengan 
alasan inikan hanya kecil sebatang rokok 
saja sebagai tanda pertemanan/
persahabatan dan tidak ada apa-apanya. 
Pegawai tersebut tetap saja menolak 
dengan alasan ini “bukan hak saya karena 
saya sudah diberikan gaji oleh kantor.” 
Beliau tetap berusaha menawarkan karena 
toh tidak ada orang lain yang melihatnya. 
 
Oleh karena pegawai rendahan tersebut 
merasa tidak enak dengan tawaran rokok 
tersebut, sehingga mengatakan kepada 
Sang Akademisi “ kalau Bapak tetap 
menawarkan rokok ke saya, akan saya 
laporkan sekarang juga kepada atasan 
saya”. Mendengar ancaman pegawai 
rendahan ini, sang akademisi ini menyerah 
dan tidak jadi memberikan rokok. Justru 
telah membuktikan bahwa benar-benar di 

Jika mulai dari yang kecil semoga yang 
besar menjadi malu. Jika mulai dari diri 
sendiri, semoga yang lain juga menjadi 
malu jika tidak memulai. Jika mulai bukan 
dari sekarang kapan lagi??? 

DR Marwan Mas,SH,MH (Direktur Pasca Sarjana Universitas 45 Makassar) sebagai nara 
sumber 

Seputar Hasil dari Kegiatan 

Sosialisasi Program Anti Korupsi Oleh Gising Makhmud  



6  

P A R A I K A T T E  

FRAUD CONTROL PLAN : SEBUAH SOLUSI  
Kondisi Korupsi di Indonesia   
 
Hasil survey oleh Transparency Interna-
tional tahun 2007 mendudukkan Indonesia 
pada peringkat 143 dari 179 negara den-
gan indeks persepsi korupsi sebesar 2,3 
(skala 10). IPK ini didasarkan pada survey 
yang dilakukan terhadap responden di 32 
kota di Indonesia atas pelayanan umum 
yang diberikan oleh lembaga-lembaga pe-
merintah. 
 
Kondisi tersebut juga dikuatkan dengan 
banyaknya nilai kerugian negara yang dite-
mukan oleh BPKP selama tahun 2002 sam-
pai dengan 2007 melalui audit investigasi 
dan perhitungan kerugian keuangan ne-
gara. Jumlah nilai kerugian keuangan ne-
gara/daerah berdasarkan hasil audit inves-
tigasi yang dilakukan oleh BPKP atas 686 
kasus tindak pidana korupsi adalah seban-
yak Rp.2.033 trilyun, US $ 28,861 juta dan 
FFr 0,245 juta. Di samping itu  juga terda-
pat 1.365 kasus tindak pidana korupsi yang 
telah dilakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara/daerah dengan nilai 
kerugian sebesar Rp. 9,364 trilyun, US $ 
1,074 milyar, dan RM 17,704 juta. 
 
Berdasarkan data dan fakta tersebut, wa-
jarlah apabila dikatakan bahwa korupsi di 
Indonesia sudah sangat serius dan meru-
pakan kejahatan yang luar biasa (extra 
ordinary crime) dan korupsi telah diang-
gap sebagai “way of life” atau budaya di 
Indonesia. 
 
Konsep Anti Korupsi  
Korupsi di Indonesia dilakukan secara sis-
temik sehingga perlu penanganan yang 
sistematis. Hal tersebut sejalan dengan 
UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi 
dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. 
Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 dise-
butkan bahwa pencegahan korupsi juga 
harus dilakukan seiring dengan upaya rep-
resif dalam pemberantasan korupsi. Untuk 
pencegahan korupsi memerlukan instru-
men yang dapat memperkuat pengendalian 
intern instansi pemerintah. 
 

Menghadapi kondisi korupsi di Indonesia 
yang sudah sangat serius tersebut, BPKP 
mengenalkan 3 metode strategi 
pemberantasan korupsi yang biasa disebut 
3 pilar pemberantasan korupsi yaitu : 
1.  Preventif 

Bagaimana mengendalikan faktor 
pendorong timbulnya korupsi melalui 
penciptaan kondisi yang memudahkan 
deteksi dan mendorong dampak 
deterensi yang akomodatif terhadap 
upaya pencegahan timbulnya korupsi 

2.  Represif (investigative) 
Berkaitan dengan bagaimana 
mendeteksi, menginvestigasi, 
menindaklanjuti hasil investigasi atas 
dugaan korupsi  

3. Edukatif (Preemtive) 
Berkaitan dengan bagaimana 
meningkatkan public awareness tentang 
korupsi. 

 
Konsepsi yang diperlukan dalam 
memerangi korupsi yaitu : 
1. Mencegah dan menangkal sebelum 
terjadi.  
2. Mengungkapkan dan menindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(Pendekatan Investigatif).  

3. Memberdayakan Pelanggan dan 
Masyarakat 
 
Fraud Control Plan 
Fraud Control Plan atau Program Anti 
Korupsi merupakan tools pengembangan 
pengendalian yang dirancang secara 
spesifik dan sistematis untuk mencegah, 
menangkal, dan memudahkan 
pengungkapan kejadian berindikasi 
korupsi untuk memerangi korupsi sistemik 
dengan pola sistematis melalui atribut-
atribut yang spesifik yang merupakan 
pendalaman atau penguatan dari sistem 
tata kelola setiap organisasi pemerintah 
yang telah ada yang dipengaruhi oleh 
situasi dan kondisi masing-masing 
organisasi pemerintah. Program ini tidak 
bersifat represif namun merupakan 
gabungan antara preventif dan edukatif. 
Pendekatan metode pemberantasan 
korupsi menggunakan Fraud Control Plan 

didasarkan pada beberapa alasan, yaitu : 
 
1. Adanya filosofi bahwa semakin ke 

depan, metode pemberantasan korupsi 
dengan cara represif (investigative) 
akan semakin menurun dan berbanding 
terbalik dengan metode preventif dan 
edukatif. 

2. Recovery atas uang negara yang 
dikorupsi sangat kecil  
3. Proses litigasi menyita waktu dan biaya 

baik bagi aparat hukum maupun calon 
tersangka (selaras dengan penelitian 
ACFE)  

4. Semakin lama kejadian korupsi tidak 
terungkap semakin memberi peluang 
pelaku korupsi untuk menutup-nutupi 
tindakannya dengan kecurangan yang 
lain.  

5. Adanya paradox apabila melakukan 
tindakan represif yaitu pengelola 
keuangan ragu/takut/ gamang untuk 
bertindak, aktivitas proyek/ kegiatan 
terhenti, laju pembangunan terhambat  
dan penyerapan anggaran rendah. 

 
Alur Fraud Control Plan 
Fraud Control Plan dibangun untuk 
membentuk suatu entitas yang mempunyai 
alat deteksi dini atas adanya tindakan-
tindakan koruptif. FCP ini diharapkan 
dapat diterapkan di semua instansi 
p e m e r i n t a h  t e r u t a m a  y a n g 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan 
umum. Semakin banyak instansi yang 
menerapkan FCP, maka akan semakin 
mudah tercipta goog governance dan 
good corporate governance sehingga 
harapan yang tertuang dalam MDG’s dapat 
terwujud.  

Oleh : Wahyu Utomo 
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Dalam penerapannya, instansi pemerintah 
selaku entitas akan dievaluasi terlebih da-
hulu untuk menentukan titik-titik rawan 
terjadinya fraud. Hasil evaluasi tersebut 
akan menjadi awal untuk memulai asistensi 
program anti korupsi. Namun sebelum 
pelaksanaan evaluasi, harus ada komitmen 
dari instansi pemerintah untuk sanggup 
menerapkan hasil evaluasi dan siap melak-
sanakan tindak lanjut atas rekomendasi 
yang diberikan. 
 
 
Atribut Fraud Control Plan 
10 atribut yang digunakan untuk menge-
valuasi dan mendeteksi terjadinya korupsi 
pada suatu instansi pemerintah, yaitu :  
 
1. Kebijakan Makro yang 
Terintegrasi 
(Integrated 
Macro Policy) 
Strategi anti 
korupsi telah 
dirancang, dis-
usun, dan dido-
kumentasikan 
dalam format 
yang tepat se-
hingga merang-
kum seluruh ele-
men kebijakan 
dan tindakan un-
tuk mencegah dan 
mengendalikan 
korupsi. Kebija-
kan yang menye-
luruh dan jelas 
akan mengkomu-
nikasikan komitmen “best practice” dan 
memberikan kerangka  yang meminimalisir 
risiko terjadi korupsi, serta memperkuat 
integritas organisasi. Kebijakan 
diimplementasikan melalui rencana dan 
jadwal kegiatan yang jelas dan formal. 
Kebijakan akan efektif jika didukung 
prosedur dan pedoman yang tepat, direviu 
secara periodik. 
 
2. Struktur Pertanggungjawaban 

(Responsibbility Structure) 
Struktur tanggungjawab Program Anti 
Fraud/Korupsi seyogianya berada pada 
berbagai tingkatan, yaitu: 

• Pada tingkat stratejik, seharusnya 
tercermin dalam corporate plan, 
management plans, dan manual 
kegiatan; 

• Pada tingkat operasional, 
seharusnya tercermin dalam 
uraian tugas dan jabatan, edaran, 
serta prosedur; 

• Dalam entitas usaha, dapat 
dibentuk Komite Pengendalian 
atas Fraud. 

 
3. Pengkajian Risiko Korupsi (Fraud 
Risk Assessment) 
Pengkajian ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran terkini, pada entitas 
pemerintahan, mengenai risiko 

kemungkinan kejadian fraud. Kegiatan ini 
dapat dilaksanakan oleh manajemen dan 
atau pihak lain yang kompeten. 
Analisis/pengkajian risiko harus 
mempertimbangkan tidak hanya ancaman 
saat ini dari sumber internal maupun 
eksternal, namun ancaman potensial. 
 
4. Kepedulian Pegawai (Employee 
Awareness) 
Agar dapat secara aktif memberi kontribusi 
dalam mengendalikan korupsi, pegawai, 
harus memahami praktik yang baik, sistem 
dan pengendalian, tipe fraud, serta 
wawasan pencegahan fraud. Penciptaan 
lingkungan yang anti korupsi dan memberi 

penghargaan pada integritas memerlukan 
strategi pendidikan dan kepedulian.  
Integrasi yang cocok antara pendidikan dan 
pelatihan akan menjamin pegawai memiliki 
kapasitas yang lebih besar untuk 
memahami dan menanggapi risiko kejadian 
korupsi. Hasil akhirnya adalah instansi 
pemerintah memiliki kultur yang kuat yang 
menjadi alat lebih baik untuk mencegah 
dan mendeteksi penyimpangan.  
Program peningkatan kepedulian 
seharusnya fokus pada permasalahan 
korupsi dengan mempergunakan berbagai 
bentuk komunikasi untuk menjamin bahwa 
pengendalian dan prinsip-prinsip 
pencegahan selalu terdepan dalam pola 
pikir pegawai.  
 
5. Kepedulian Pelanggan dan 

Masyarakat 
(Customer 
and Commu-
nity Aware-
ness) 
Entitas 
pemerintahan 
perlu 

menginformasikan kepada masyarakat dan 
stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai 
yang dimiliki dan praktek-praktek kegiatan 
yang lazim. Manfaat yang diharapkan dari 
langkah ini adalah bahwa publik berperan 
ikut melindungi institusi pemerintah dari 
kemungkinan kejadian penyimpangan 
berindikasi korupsi atau kadang bahwa 
pegawai merasa kehilangan banyak 
“kesempatan” karena melaporkan kejadian 
berindikasi korupsi. 
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6. Sistem Pelaporan Fraud (Fraud 
Reporting System) 
Berkaitan dengan sistem pelaporan 
kejadian korupsi, dalam setiap entitas 
pemerintahan harus tersedia sistem 
pelaporan untuk keperluan arus informasi 
kejadian fraud kepada Pejabat yang 
berwenang. Suatu institusi harus memiliki 
cara agar masyarakat melaporkan 
kejadian mencurigakan atau kesalahan 
potensial.  Pelaporan bukan hanya 
bermanfaat untuk melaporkan kejadian 
penyimpangan namun juga 
mengidentifikasi area yang perlu 
disempurnakan.  
 
7. Pengungkapan yang Dilindungi 
(Protected Disclosures) 
Pimpinan entitas pemerintahan harus 
memiliki komitmen yang jelas dan tidak 
memihak untuk mendukung dan 
melindungi semua pengadu yang 
menginformasikan kejadian fraud. 

8. Pemberitahuan kepada Pihak 
Luar (External Notification) 
Berkaitan dengan pemberitahuan kepada 
pihak eksternal, pimpinan entitas 
pemerintahan berkewajiban untuk 
menyampaikan penyimpangan yang 
berakibat merugikan keuangan/
perekonomian negara kepada instansi 
penegak hukum sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
 
9. Standard Investigasi 
(Investigation Standard) 
Entitas pemerintahan yang 
mengimplementasikan Program Anti 
Fraud lebih berpeluang mendeteksi 
kejadian korupsi. Sekali kejadian korupsi 
terdeteksi, ia harus ditangani dan 
diinvestigasi secara memadai dan 
kompeten. Investigasi adalah kegiatan 
mencari fakta untuk keperluan penegakan 
hukum menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
10. Standar Perilaku dan Disiplin  
Pedoman perilaku dapat bermanfat dalam 
mengembangkan harapan (ekspektasi) 
dan standar perilaku didalam organisasi. 
Korupsi dapat disebabkan oleh 
penyimpangan dari standar perilaku. 
Standar perilaku mendukung  misi 

organisasi melalui dokumentasi dan 
pedoman tentang perilaku minimum atau 
perilaku standar.  
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Mencegah korupsi lebih efektif dari 
pada melakukan upaya represif terhadap 
korupsi. 
2. FCP merupakan tools untuk 

memerangi korupsi sistemik dengan 
pola sistematis melalui atribut-atribut 
yang spesifik yang merupakan 
pendalaman atau penguatan dari 
sistem tata kelola setiap organisasi 
pemerintah  

3. Dengan penerapan FCP di berbagai 
instansi pemerintah diharapkan dapat 
mengurangi tingkat korupsi di 
Indonesia. 

Sadarlah bahwa kita sedang melakukan perjalanan yang tidak akan pernah kembali, guna-
kanlah waktu dengan baik karena waktu adalah modal kehidupan untuk meraih kesuksesan 

(www.andrewongso.com) 

Janganlah kita merasa bodoh dan hancur karena mengalami satu sandungan kecil 
(kegagalan), tapi menataplah ke depan dan temukanlah segala bentuk kesuksesan dari satu 

langkah yang kita ambil. Di sana kesuksesan sudah menunggu kita  

(www.andrewongso.com) 
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CATATAN HARIAN SEORANG INVESTIGATOR  
Sore itu, jam di kantor sudah menun-
jukkan jam 5 sore, seorang bapak tua 
dengan jaket yang lusuh datang mene-
mui investigator untuk melakukan 
kalrifikasi. “Pak, bukan saya yang per-
tama menandatangani laporan kema-
juan pekerjaan itu, waktu itu saya se-
dang tertimpa musibah, anak saya se-
dang sakit dan akhirnya ia menghem-
buskan nafasnya yang terakhir pergi 
menghadap keharibaannya, dan saya 
bisa menunjukkan bukti bahwa insiatif 
pertama yang menandatangani laporan 
kemajuan pekerjaan itu adalah rekanan 
dan konsultan pengawas”. Itulah kata-
kata yang masih selalu diingatnya 
waktu pertama melakukan klarifikasi 
dengan bapak tua seorang pemimpin 
kegiatan yang kasusnya sedang ditan-
ganinya. Mendengar ucapan itu ia 
hanya bisa menatap sorot mata bapak 
itu yang terlihat sendu menahan air 
matanya yang hampir keluar.  
 
Berat memang menjadi seorang 
investigator yang kadang 
diperhadapkan pada kondisi yang 
kadang-kadang bertentangan dengan 
nurani. Sejak investigator itu bertemu 
dengan bapak tua itu, nuraninya  
memang mengatakan bahwa 
sebenarnya dia tidak bersalah dia 
hanya sebagai korban, tapi bukti audit 

mengatakan lain dia ikut terlibat dengan 
menandatangani laporan kemajuan 
pekerjaan yang tidak benar. Iba rasanya 
kalau melihat  penampilan dan kondisi 
fisik bapak tua itu yang lugu, selalu 
mengenakan baju yang lusuh dan terlihat 
agak sakit. Rasanya tidak mungkin bapak 
itu melakukan penyimpangan itu, tapi 
sebagai seorang investigator tidak bisa 
bermain dengan perasaan untuk 
meyimpulkan suatu masalah tetapi harus 
didasarkan pada bukti audit yang cukup 
dan hasil klarifikasi kepada pihak terkait 
jika diperlukan.  
 
”Saya ini sudah pensiun Pak, kenapa di 
saat saya mau menikmati hari tua saya, 
saya harus terkena kasus ini, tolong bantu 
saya Pak”, itulah kata-kata terakhir yang 
beliau ucapkan ketika mau mengakhiri 
proses klarifikasi. ”Bapak sebenarnya 
tidak bersalah, tapi sebagai investigator 
kami harus profesional pak, kami 
menyimpulkan suatu masalah berdasarkan 
bukti audit yang kami peroleh, saya mohon 
bapak mengerti posisi kami, berdoa dan 
bersabar saja pak, dan yakinlah bahwa 
Allah lebih tahu siapa yang salah dan siapa 
yang benar, anggaplah ini sebagai episode 
hidup yang harus bapak jalani dan pasti 
ada hikmah yang akan dipetik dari 
kejadian ini” itulah jawaban yang 
diberikan oleh investigator itu untuk 

membantu dan membesarkan hati bapak 
tua itu. 
 
Itulah sepenggal kisah seorang investigator 
yang diperhadapkan pada pertentangan 
antara nurani dan kondisi. Akhirnya, 
sebagai seorang investigator  hanya  bisa 
berharap semoga bapak hakim yang akan 
menangani kasus ini bisa memberikan 
putusan yang seadil-adilnya sehingga 
hukuman akan diberikan kepada orang 
yang memang benar-benar bersalah. 

KESEMPATAN EMAS ………… 

BAGI ANDA YANG INGIN MENGIKLANKAN PRODUK MAUPUN JASA ANDA 
KEPADA PEMBACA, SAATNYA ANDA UNTUK MENGHUBUNGI BAGIAN 
SIRKULASI. 

IKLAN ANDA AKAN DIMUAT DI MAJALAH INI TANPA DIPUNGUT BAYARAN 
ALIAS GRATIS …… 

SEKALI LAGI GRATIS ………… TIS …… TISS……. 

Oleh : Abdul Karim 

GRATIS 
…..??? 

 
BUTUL…!!!!! 

POJOK INVESTIGASI 
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CERITA DI BALIK PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI    

Bagi sebagian auditor, menjadi pemberi 
keterangan ahli di persidangan 
merupakan momok yang sangat 
menakutkan.  Apalagi ditambah dengan 
cerita-cerita yang beredar dari para 
pemberi keterangan ahli yang sudah 
senitor bahwa selama di persidangan, 
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 
ibarat bola liar, kita tidak tahu apa yang 
akan ditanya dan akan mengarah 
kemana. 
 
Tapi itu, kata orang……. 
 
Akhirnya, seiring dengan kedatangan 
surat panggilan warna merah dari 
Kejaksaan yang menyebut nama lengkap, 
umur, pekerjaan, dan alamat serta 
kewajiban menghadap di persidangan 
pada tanggal dan jam yang telah 
ditentukan, tiba juga waktunya untuk 
merasakan pertama kali duduk di kursi 
panas persidangan. 
 
Persiapan dilakukan, KKP dan laporan 
dipelototin, tidak lupa juga membaca 
buku sadurannya Pak Gising Mahmud 
dari resume pertanyaan selama 
persidangan Pak Mulyana. Tidak ada 
bedanya ketika menghadapi ujian skripsi 
dan ujian tesis. Hati deg-degan dan 
perasaan nervous sudah tentu 
menghantui setiap mengingat waktu 
persidangan yang makin mepet. 
 

Tiba masanya pada hari yang telah 
ditentukan. Dengan berbekal Surat 
Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, 
sampai juga di pengadilan dengan 
terlebih dahulu menghadap kepada 
Bapak Jaksa. 
 
Saat nama disebut untuk dipersilakan 
duduk di kursi panas, rasanya tambah 
nggak menentu. Apalagi ketika diminta 
untuk mengucapkan sumpah di bawah 
All Qur’an. 
 
Saat pantat sudah merasakan panasnya 
kursi di depan ketua majelis, telihat di 
sebelah kanan berjejeran para terdakwa 
serta penasihat hukumnya. Ketika 
dihitung, jumlah terdakwa sebanyak 5 
orang dengan PHnya sebanyak 6 orang. 
Weleh…  weleh…., kalau 1 PH saja 
mencecar dengan 10 pertanyaan, bisa- 
bisa berjam-jam pantat ini terbakar kursi 
panas.  
 
Satu pertanyaan dari Majelis Hakim bisa 
terjawab dengan baik, pertanyaan kedua, 
ketiga, keempat dan seterusnya bisa ter-
jawab tanpa harus mengulang pertanyaan 
yang sama serta tidak terjebak dalam 
keterangan yang berbelit, perasaan 
tenang mulai menghinggap. Giliran Pena-
sihat Hukum mengajukan pertanyaan, 
alhamdulillah semuanya bisa ditepis, 
walaupun beberapa minta kejelasan dan 
berusaha mengaburkan jawaban yang 

telah diberikan. 
 
Begitu Ketua Majelis menyampaikan 
bahwa sudah tidak ada pertanyaan lagi 
dan sidang sudah cukup, lega rasanya…. 
dapat menunaikan tugas mulia untuk 
membuat terang suatu perkara. Terlebih 
saat Ketua Majelis menyampaikan uca-
pannya di akhir sidang bahwa saudara 
ahli cukup bagus memberikan jawaban 
dan tidak terjebak oleh pertanyaan-
pertanyaan yang tidak sesuai dengan 
keahlian saudara. 
 
Memang benar, ada beberapa pendapat 
bahwa pengalaman pertama begitu 
mendebarkan…. selanjutnya….. mau 
mencoba lagi  dan lagi….. 
 
Jadi, siapa yang mau menyusul 
menunaikan tugas mulia untuk membuat 
terang suatu perkara???? 

P A R A I K A T T E  

Oleh : Wahyu Utomo  

Lakukan yang terbaik hari ini, jangan menundanya maka anda akan  mendapatkan yang 
terbaik di masa yang akan dating 

(www.andrewongso.com) 
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Pengalaman yang mirip sebagai “Pemberi Keterangan Ahli”  

Sejak jadi PNS mulai dari DJPKN 
sampai BPKP sekarang yang usianya 25 
tahun, saya baru dapat penugasan 
sebagai “pemberi keterangan ahli” pada 
suatu persidangan terdakwa kasus 
korupsi di Pengadilan Negeri beberapa 
bulan yang lalu. Namanya saja 
penugasan pertama yang belum banyak 
pengalaman tentu saja sebagai “manusia 
biasa” banyak juga kekurangan-
kekurangannya yang tidak disadari. 
Samalah pemain bola dan penontonnya. 
Penontonnya biasanya pintar 
menemukan kekurangan pemainnya, 
walaupun pemainnya sudah setengah 
mati mau memasukkan gol.  
Penugasan ini mirip dengan pengalaman 
“kawan” yang ditulis di mailing list (11/9
-08) yaitu surat panggilan juga hanya 
satu. Namun, saat di Pengadilan baru 
saya mengetahui bahwa di persidangan 
menjadi dua terdakwa yang disidang 
secara bergantian sebagai terdakwa dan 
sebagai saksi. Jadi, walaupun 
persidangan dengan selesainya satu 
terdakwa belum bisa pulang (walaupun 
“bagian tengah” sudah menagih untuk 
diisi), karena terdakwa menjadi saksi 
pada persidangan terdakwa lain dan 
sebaliknya. Terpaksa harus menunggu 
selesainya sidang yang saling silang. 
Setelah selesai persidangan yang saling 
silang ini, barulah dibuka lagi 

persidangan dengan terdakwa lain 
yang menghadirkan “pemberi 
keterangan ahli” lagi ke saya.  
Sebenarnya bagi saya ini suatu 
kebanggaan tersendiri, karena dapat 
juga merasakan/menikmati namanya 
persidangan di Pengadilan Negeri 
sebagai “pemberi keterangan ahli.” 
Boleh jadi, belum semua pejabat di 
BPKP ini pernah mengalami yang 
namanya persidangan sebagai pemberi 
keterangan ahli. Dari sekitar 5 ribuan 
pegawai BPKP tentunya hanya 
sebagiannya  yang pernah mengalami/
menikmati persidangan di Pengadilan. 
Sebagai pemberi keterangan ahli, tentu 
banyak sekali suka dukanya seperti 
yang pernah ditulis oleh Pak Mulyana 
di forum Mailing list warga BPKP. 
Oleh karena itu, semoga Pimpinan 
kami di Pusat dapat membaca tulisan 
ini kiranya berkenan juga 
mempertimbangkan hal ini (jika belum, 
kalau sudah ya syukur tinggal bersabar 
menunggu realisasinya) dalam 
pemberian remunerasi dengan grade 
yang lebih dibanding lainnya (jika 
memang dapat).    
Kabar terakhir yang saya dapat atas 
hasil persidangan kasus korupsi ini 
ternyata tidaklah mengecewakan juga 
yaitu  tidak divonis bebas, melainkan 
divonis oleh majelis hakim dengan 

hukuman masing-masing selama 1 
setengah tahun penjara dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum selama 2 tahun 
penjara.  

Oleh : Gissing Makhmud  

Jika sudah terjadi masalah, tdk harus dihindari (bingung), tapi HARUS DIHADAPI dengan 
tenang (dipikirkan jalan keluarnya) dan pasti selesai/ ada jalan keluarnya 

(www.andrewongso.com) 
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APA KATA MEREKA …... 

N E W S L E T T E R  T I T L E  

KORUPSI SEKARANG MERAJALELA KARENA DILAKUKAN OLEH PEJABAT HINGGA 
RAKYAT BIASA 

ELVIS PALARUAN 
PENYEDIA BARANG/JASA 

PROGRAM ANTI KORUPSI SANGAT POSITIF KARENA DAPAT MEMBUAT HIDUP LEBIH 
INDAH DAN AMAN 

RAJABIAH,BA 
BAWASDA KAB GOWA 

SAYA SANGAT MENDUKUNG ADANYA PROGRAM ANTI KORUPSI YANG SELAMA INI 
KORUPSI TELAH MENGGEROGOTI SELURUH SENDI-SENDI KEHIDUPAN 

FACHRUDDIN. HF, ST 
PELAKSANA PENGADAAN 

KORUPSI SANGAT BERBAHAYA BAIK DI LINGKUNGAN PEJABAT, PEGAWAI PEMERIN-
TAHAN, PENGUSAHA, BAHKAN JUGA POLITISI, MAKA KITA SEMUA HARUS BERSATU 
MEMERANGI KORUPSI 

ARMAN P 
CV AGREGAT  

PROGRAM ANTI KORUPSI ADALAH SUATU TINDAKAN PROGRESIF DALAM UPAYA 
PEMBERANTASAN KORUPSI, DENGAN ADANYA PROGRAM TERSEBUT, HARAPAN 
TINDAKAN KORUPSI BISA DI ELIMINASI SEEFEKTIF MUNGKIN 

ANDI WAHYUDDIN  
CV ERA CITRA SISTEMA 
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Pentingnya “ REVIEW  INTERNAL CONTROL “  
Teori Auditing membahas bahwa setiap 
penugasan audit Auditor harus terlebih 
dahulu mengukur tingkat efektivitas 
internal control atau sistem pengendalian 
intern terhadap obyek yang akan diaudit. 
Tujuan melakukan review internal control 
atau sistem pengendalian intern antara lain 
untuk menentukan tingkat kepercayaan 
auditor terhadap internal control yang 
akan mempengaruhi luasnya audit dan 
prosedur apa yang perlu dilakukan (jumlah 
hari audit dan jumlah biaya audit yang 
dibutuhkan)  dan tentunya juga 
memberikan rekomendasi perbaikan bila 
internal control tersebut terdapat 
kelemahan. 
Auditor harus mengukur tingkat efektivitas 
dari internal control dengan mengadakan 
study dan evaluasi terhadap internal 
control atau sistem pengendalian intern 
yang berlaku pada obyek yang diaudit.  
Untuk audit yang pertama kali (initial 
audit) biasanya review pengendalian intern 
dilakukan lebih luas dari pada audit 
berikutnya. 
Beberapa langkah dapat dilakukan dalam 
mereview / evaluasi internal control atau 
pengendalian intern yang tepat, auditor 
dapat mempergunakan media berikut : 

Narrative Record  
Adalah uraian tertulis yang lengkap dari 
sistem pengendalian intern yang 
dilaksanakan oleh obyek yang diaudit. 
Uraian ini biasanya dipilih oleh auditor 
pada waktu akan memeriksa obyek audit 
yang kegiatannya kecil atau perusahaan 
kecil  dengan pengendalian intern yang 
lemah. Cara ini lebih fleksibel dari pada 
metode questionare dan dapat dengan 
mudah disesuaikan dengan jenis kegiatan 
obyek audit/perusahaan. Uraian ini 
lazimnya menyangkut fungsi yang penting 
seperti fungsi penerimaan, pengeluaran 
atau fungsi penjualan, pembelian dan 
penerimaan uang serta pengeluaran uang 
di perusahaan. Dalam uraian ini harus 
termasuk pula komentar kelemahan 
internal control yang dijumpai; 

Questionaire 
Adalah serangkaian pertanyaan yang sudah 
distandarisasi  yang dibuat dalam bentuk 

daftar ,, media ini sebagai alat untuk 
mengumpulkan informasi  mengenai sistem 
internal control  dan internal check 
yang dapat digunakan untuk setiap tugas 
audit; 

Checklist 
Adalah suatu rangkaian intruksi atau 
pertanyaan yang harus diikuti atau dijawab 
oleh auditor. Bila ia telah menyelesaikan 
suatu instruksi, maka ia harus 
membubuhkan tanda/simbol disamping kiri 
atau kanan instruksi yang bersangkutan. 
Daftar pertanyaan ini dapat diisi sendiri 
oleh auditor atau diserahkan pengisiannya 
kepada obyek audit dengan penjelasan dan 
review auditor secukupnya. Checlist 
setelah dijawab harus dibagiakn kepada 
para auditor dalam tim audit sesuai dengan 
tugasnya masing-masing. Auditor 
diperintahkan supaya melakukan pengujian 
secukupnya untuk menentukan apakah 
sesuai dengan pelaksanaannya. Hasil 
pengujian tersebut dilaporkan kepada 
ketua tim untuk bahan penentuan 
prosedur audit dan rekomendasi yang 
perlu; 

Flow Chart 
Adalah suatu penyajian graphis berupa 
diagram atau bagan arus dari tiap bagian / 
unsur sistem internal control dari obyek 
yang diaudit. Keuntungan review dengan 
sistem flow chart adalah memberikan 
gambaran secara visual mengenai rencana 
organisasi dan prosedur yang terkoordinir, 
dan memakai cara ini lebih sederhana 
dalam bentuk lukisan termasuk pedoman 
prosedur dan praktek akuntansi, serta 
menyajikan aspek pengendalian lebih 
ringkas dan jelas.  
Selanjutnya seluruh informasi yang 
dikumpulkan dari hasil review/evaluasi 
internal control dari obyek yang akan 
diaudit adalah auditor harus membuat 
memorandum yang menguraikan sistem 
internal control atau melengkapkan bagian 
yang penting dari hasil checlist atau 
questionari ataupun flow chart Informasi 
tersebut menggambarkan ada tidaknya 
kelemahan dari internal control atau 
internal control obyek audit menunjukkan 
tidak ada kelemahan. 

Internal control yang kuat akan mencapai 
kesimpulan bahwa : 
Sistem kontrol dapat dipercaya; 
Auditor dapat membatasi pengujian 
tambahan seminimum mungkin dalam 
rangka memberikan pendapat atau 
kesimpulan audit yang kan dibuat; 
Sebaliknya kelemahan atau ketidak 
efektifan internal control  akan 
mengakibatkan : 
Sistem kontrol tidak dapat dipercaya; 
Program audit harus diperluas dengan 
memasukkan pengujian dan prosedur audit 
yang tidak mempercayai sistem kontrol 
yang ada dan perlu adanya pengujian 
tambahan terutama mengenai hal-hal yang 
dipengaruhi oleh kelemahan internal 
control. 
Itulah ungkapan teori di atas, idealnya 
dalam melaksanakan audit harus 
melakukan review atas internal control, 
lalu bagaimana penerapan teori tersebut 
dalam praktek yang terjadi di BPKP 
sebagai lembaga pengawasan atau 
sebagai auditor Presiden. Tidak 
berlebihan kalau dikatakan masih ada 
auditor BPKP yang tidak melaksanakan 
prosedur tersebut, padahal prosedur 
review atau survey Internal control sudah 
dibakukan dalam suatu form Kendali Mutu.  
Bila prosedur review tidak dilakukan, maka 
• Tim audit tidak focus (meraba-raba) 

dalam melaksanakan tugasnya karena            
kurang memahami lemah tidaknya dari 
sistem; 

• Perencanaan audit kurang matang (tdk 
dapat diestimasi dengan baik) dari segi 
penetapan hari audit dan biaya audit,  

Prosedur audit yang dibuat tidak memadai 
sehingga laporan hasil audit juga kurang 
informatif, atau laporan bisa tidak 
memenuhi standar atau kurang bermutu. 
Bila kondisi di atas terjadi, mungkin faktor 
kebiasaan auditor tidak melaksanakan 
prosedur tersebut atau ketidakmauan 
karena merepotkan. Oleh karena itu 
melalui tulisan ini mari kita mencoba 
menerapkan dengan harapan hasil kerja 
audit lebih efektif, efisien dan bermutu. 

OLEH : MUHAMMAD AKBAR D,SE.,Ak  

AUDITING—AKUNTANSI 
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PROFIL 
pengangguran.    
 
Selama lebih dari 20 tahun 
berkiprah di BPKP, Kepala 
Bidang Investigasi ini 
mengaku pengalaman yang 
paling berkesan selama 
audit dialami saat masih 
menjabat sebagai Ketua Tim 
di Jambi. Suatu ketika beliau 
ditugaskan untuk 
memeriksa HPH. Untuk 
mencapai lokasi, beliau 
harus menyusuri sungai 
dengan menggunakan speed 
boat. Berhubung tidak bisa 
berenang, demi 
keselamatan di perjalanan 
Pak Suryo selalu 
menggunakan pelampung. 
Tentu saja apa yang 
dilakukan Pak Suryo 
mengundang tawa seluruh 
penumpang. Meskipun tidak 
sedikit penumpang yang 
tidak bisa berenang, hanya 
beliau yang memakai 
pelampung.  
 
Sebagai seorang Ayah, Pak 

Suryo mempunyai kiat-kiat 
yang unik dalam mendidik 
putra-putrinya. Prinsipnya, 
beliau ingin agar anak-anak 
bisa hidup mandiri. Dalam 
mengelola uang, misalnya, 
Pak Suryo mengharuskan 
putra-putrinya mengajukan 
anggaran kebutuhan bulanan 
secara tertulis. Dengan 
anggaran itu, uang saku 
baru bisa cair. Mungkin cara 
mendidik beliau ini pula 
yang mengantarkan Putri 
pertamanya, Mita Cahyani, 
menjadi ajun akuntan di 
STAN dan bekerja di BPK 
mengikuti jejak sang Ayah 
sebagai auditor. 
 
Dalam hal kinerja, tidak 
diragukan lagi Pak Suryo 
mempunyai komitmen yang 
tinggi dalam menyelesaikan 
tugas-tugasnya. Baginya 
komitmen adalah hal yang 
penting yang harus dimiliki 
oleh seluruh pegawai BPKP 
Sulsel. Artinya, ada tidak 
ada atasan pegawai tetap 
harus bekerja. Karena 
kewajiban seorang pegawai 
adalah bekerja. Komitmen 
yang bagus akan tercermin 
pada perilaku yang bagus, 
yang pada akhirnya turut 
membangun image BPKP 
sebagai auditor presiden 
yang profesional dan 
mempunyai integritas. 

P A R A I K A T T E  

Ingat Losmen Srikandi? Drama TVRI yang populer di era 
80an diperankan oleh Mang Udel, Mieke Wijaya, Mathias 
Muchus dll rupanya telah memberikan inspirasi pada Bapak 
Suryo Martono untuk menggarap bisnis penginapan di 
Jogja setelah pensiun. Bagi Pak Suryo, bisnis bukan hanya 
memberikan keuntungan secara finansial kepada 
pemiliknya, tapi juga memberikan manfaat bagi orang 
sekaligus turut membantu pemerintah mengurangi tingkat 

Nama : Suryo Martono 

NIP : 060054879 

Tanggal Lahir : 26 Januari 1957 

Alamat rumah : Jl. Tamalanrea Raya Blok M No 5 

Pendidikan : SD Bopkri Bintaran Yogyakarta 1970 
SMPN 2 Yogyakarta 1973 
SMA Negeri I Yogyakarta 1976 
DIV STAN 1986 

Keluarga : Istri: Indira Dwi Hartiningsih 
Anak 
Mita Cahyani – Bekerja di BPK 
Satrio Wibisono –  Universitas Hasanuddin fak. 

Arsitektur 
Yodi Adityo Prabowo – Kelas 6 SD 

Jenjang Karir 
  

: Kepala Seksi BUMN III – BPKP Perwakilan Sulsel 
Kepala Seksi PAE – BPKP Sulsel 
Kepala Bidang BUMN – BPKP Sultra 
Kepala Bidang Investigasi – BPKP Sultra 
Kepala Bidang Investigasi  - BPKP Sulsel 

Hobby : Jalan-Jalan 

Resto Favourite : Rumah Makan Paotere 

Dalam mengelola 
uang, misalnya, Pak 

Suryo 
mengharuskan putra

-putrinya 
mengajukan 

anggaran kebutuhan 
bulanan secara 

tertulis.  
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MENGAPA APARATUR PEMERINTAH  

HARUS BERBUDAYA KERJA?  

Paraikatte edisi bulan Agustus 2008 telah 
mengulas apa itu budaya kerja aparatur 
pemerintah, pada edisi kali ini mencari 
tahu mengapa aparatur pemerintah harus 
berbudaya kerja?  
 
Dari berbagai sumber pempemberitaan 
bahkan hasil survei dapat disimpulkan 
bahwa  budaya kerja aparatur selama ini 
dinilai masih rendah sehingga 
mempengaruhi kinerja instansi secara 
keseluruhan, padahal sudah banyak 
perangkat diciptakan untuk membangun 
budaya kerja namun hasilnya masih 
dirasakan belum efektif. 
 
Melihat dari sedikit latar belakang 
tersebut di atas, aparatur pemerintah 
harus berbudaya kerja karena  saat ini 
diperlukan sosok aparatur pemerintah 
yang mampu melaksanakan tugas secara 
profesional dengan dilandasi kaidah, 
nilai, dan norma dalam rangka 
terciptanya etika kerja yang penuh 
tanggungjawab, sebagai suatu budaya 
kerja aparatur, yaitu bekerja keras 
(fisik) dan cerdas (otak –pikiran) dengan 
dilandasi kerja ikhlas (Hati). 
 
Bagaimana BUKA? 
Kita coba ambil contoh nilai-nilai PIONIR 
yang disepakati di BPKP dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi. 
 
Profesionalisme, mutu dan kemampuan 
kerja yang tinggi dan Integritas, orang 
yang tidak diragukan lagi, satu kata dan 
perbuatan  
Kondisi saat : ini masih belum 
sebagaimana yang diharapkan, 
seharusnya  : aparatur memiliki 
karakter/integritas serta mutu keahlian 
yang tinggi di bidang pekerjaannya, 
Cara   : teladan, 
pemberian reward and punishment secara 
obyektif, tolok ukur kinerja yang jelas.  
 
Orientasi pada pengguna dapat 

dimaknai sebagai pemberian layanan 
yang tepat kuantitas, tepat waktu, tepat 
mutu, tepat prosedur dan tepat anggaran. 
Kondisi saat : Mutu sering tidak 
sesuai standar,waktu pelayanan kurang 
memuaskan 
seharusnya  : mutu, jumlah dan 
waktu pelayanan hendaknya 
memberikan kepuasan pd masyarakat 
Cara   : uraian 
jabatan/tugas yang jelas spesifikasi, 
waktu serta tanggungjawabnya. 
 
Nurani dan akal sehat, sepadan 
dengan  ”keikhlasan & Kejujuran serta 
rasionalitas & kecerdasan, dapat 
dimaknai menjalankan tugas karena Allah 
berani melawan kebatilan yang 
bertentangan dengan suara hati serta 
keputusan berdasarkan fakta dan alur 
logika dan ilmu yang benar, bukan emosi 
atau keinginan semata. 
Kondisi saat : sulit membedakan 
yang ikhlas dan tidak ikhlas serta 
mementingkan kekuasaan daripada tg 
jawab pek dan pelayanan kpd 
masyarakat 
Seharusnya  : aparat harus jujur, 
bersih (ikhlas) menjadi kunci 
tumbuhnya rasa hormat dan 
kepercayaan masyarakat serta kep yang 
diambil berdasarkan fakta, logika dan 
ilmu yang lurus bukan atas dasar suka 
tidaksuka atau emosi. 
Cara   : Perbaikan 
kesejahteraan, pengawasan, 
pengembangan sikap dan perilaku 
positif serta keterbukaan kritik, diskusi 
dan musyawarah setara. 
 
Independen dapat dipahami bahwa 
dalam meperlakukan orang lain sesuai 
fungsi, hak dan kewajiban masyarakat, 
dan tidak melaksanakan secara sembunyi-
sembunyi.  
Kondisi saat : belum  memahami 
makna keadilan dan keterbukaan bagi 
masyarakat yang dilayani atau 

stakeholder. 
Seharusnya  : ketentuan agar 
menjelaskan secara terbuka dan 
dilaksanakan scr adil dengan nurani yang 
bersih. 
Cara   : prosedur 
dan ketentuan dijelaskan scr terbuka dan 
jelas, pelanggaran dikenai sanksi yang 
layak. 
 
Responsibility dan Akuntabilitas 
adalah seorang aparat dalam menjalankan 
tugasnya diberi wewnang dan tg jawab 
sesuai dengan kedudukannya dan posisi 
jabatannya dan adanya kewajiban 
melaporkan keberhasilannya dan 
kegagalannya 
Kondisi saat :  pelaksanaan 
wewenang dan tanggungjawab belum 
seimbang, tg jawab akuntabilitas yang 
rendah wewenang tidak jelas  
Seharusnya  : jelas dan tegas ada 
kepastian dan perlindungan hukum bagi 
aparat dalam menjalankan  tugas dan 
berakuntabilitas. 
Cara   : dibuat rinci 
dan jelas, laporan didasarkan pada renja 
yang jelas. 
 
Disamping itu bahwa nilai-nilai “PIONIR” 
BPKP merupakan bagian dari 99 nama 
Allah yang luar biasa indah (Asma’ al 
Husna), dan apabila kita laksanakan itu 
merupakan dzikir dengan asma al husna 
dan  akan menghasilkan budaya kerja 
yang luar biasa , Mari kita renungkan 
benarkah PIONIR adalah ada kaitannya 
dengan asma’al husna? tunggu edisi beri-
kutnya…….. (didik kris) 

Oleh ”Drs. Didik Krisdiyanto, Ak  

BUDAYA KERJA 
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SIAP MELAKUKAN PERUBAHAN  
Semangat reformasi membawa dampak 
yang luas dan menyeluruh bagi kehidupan 
bangsa dan negara kita, semangat refor-
masi bagaimana menyelamatkan bangsa 
dan negara ini dari keterpurukan,  karena 
itu kita semua harus berbuat minimal 
melakukan perubahan, karena semangat 
reformasi ini juga memberikan dampak 
kepada keberadaan BPKP sebagai Internal 
Auditor Pemerintah. BPKP 
yang usianya sudah mencapai 
25 tahun masih dipertanya-
kan dan bahkan beberapa 
pihak menghendaki BPKP 
sebaiknya dibubarkan saja 
karena BPKP ikut bertang-
gungjawab atas keterpurukan 
Indonesia dalam lembah 
Korupsi,Kolusi dan Nepo-
tisme (KKN),  
 
Menyikapi desakan 
pembubaran, BPKP dengan kesabaran 
dan keikhlasan tetap melangkah dengan 
pasti berbagai upaya dilakukan untuk 
menyesuaikan keadaan dan melakukan 
perubahan karena tuntutan zaman, BPKP 
sudah melakukan reposisi, memposisikan 
fungsinya bahwa BPKP adalah Internal 
Pemerintah yang berarti membantu 
Pemerintah menjalankan sistem 
pengendalian intern secara menyeluruh 
dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel, 
BPKP mulai mengedepankan unsur 
pembinaan dan konsultansi , artinya 

BPKP tidak lagi berpikir audit semata 
tetapi BPKP harus membekali dan 
mengembangkan dirinya yang mampu 
membuat solusi , memecahkan segala 
persoalan (makro) yang dihadapi 
Pemerintah dan apa masukan 
pemecahannya. 
  
Lalu bagaimana dengan para Auditor 

BPKP siapkah melakukan 
perubahan, memang berat 
sejak awall telah dididik 
dan dibentuk untuk 
menjadi auditor, namun 
dengan tuntutan zaman, 
senang atau tidak, suka 
atau tidak suka kita harus 
melakukan perubahan 
dengan tidak lagi berpikir 
audit semata. Tugas audit 
memang masih ada tapi 
tugas non audit harus kita 

sambut dengan senang hati dan dengan 
keikhlasan serta kesabaran. 
 
Tugas non audit begitu beragam 
tentunya auditor BPKP juga dituntut 
mengembangkan dirinya meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuannya agar 
tugas tersebut dapat dilaksanakan 
dengan baik dan memberikan manfaat 
baik bagi organisasi, Pemerintah dan 
auditor sendiri. 
 
Berjalannya masa reformasi ternyata 
BPKP sudah melakukan perubahan. 

BPKP setelah  mereposisi  tugas dan 
fungsinya,  tugas – tugas audit mulai 
berkurang dan tugas non audit sudah 
mulai kita lakukan, misalkan saja tahun 
2007 dan 2008 Bidang IPP pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan dibawah koordinasi dan 
bimbingan Deputi Polsoskam sudah 
melaksanakan tugas  non audit antara 
lain : 
 

• Asistensi atau pendampingan 
penyusunan laporan keuangan di 
lingkungan Dinas  Pendidikan:  

• Bimbingan teknis Penyusunan 
Laporan Keuangan UNHAS tahun 
2006 dan 2007; 

• Bimbingan teknis penetapan Badan 
Layanan Umum pada Universitas 
Islam Negeri  Alauddin Makassar; 

• dan memenuhi pemintaan 
beberapa Satker dalam hal 
pemberian sosialisasi sistem 
akuntansi Pemerintah Pusat. 

 
Inilah sedikit goresan tentang perubahan 
yang harus kita lakukan bersama, dengan 
harapan auditor  mampu dan siap 
menerima keadaan tersebut, karena 
lambat laun tugas – tugas audit akan 
berkurang atau bahkan akan habis ditelan 
masa karena perubahan akan berjalan 
selamanya. 

Oleh : Muhammad Akbar D, SE, Ak  

Tugas non audit 
begitu beragam 
tentunya auditor 

BPKP juga dituntut 
mengembangkan 

dirinya 
meningkatkan 

kemampuan dan 
pengetahuannya 

agar tugas tersebut 
dapat dilaksanakan 

dengan baik 



Kemerdekaan sudah memasuki usia yang 
ke 63. Reformasi juga sudah lebih 10 
tahun, selama masa reformasi ini sudah 
terjadi empat kali pergantian 
kepemimpinan nasional.  Namun 
demikian kehidupan belum kunjung 
menjadi lebih baik. Apa 
yang sebenarnya terjadi? 
 
Lanskap kehidupan 
sosiopolitik ekonomi 
Untuk melihat mengapa 
krisis di negeri ini belum 
berakhir dan tuntutan 
reformasi belum terwujud, ada baiknya 
kita lihat dulu lanskap kehidupan sosio 
politik ekonomi negeri kita, Indonesia.  
Di negeri kita ada tiga panggung 
kehidupan, yang masing-masing 
mempunyai pelaku dan aktornya.  
Pertama, negara. Sebuah organisasi yang 
besar yang memiliki otoritas yang besar 
dalam mengatur kehidupan kita.  Misalnya 
dalam konsep pajak, di mana semua 
orang bisa diminta hartanya oleh negara. 
Aktor utama negara adalah politisi.  
Aktor kedua adalah birokrat yang 
menjalankan semua birokrasi dan yang 
ketiga adalah militer. 
 
Kedua, pasar. Begitu negara menjadi 
negara demokrasi maka ia masuk ke 
pasar bebas, artinya negara bisa 
diintervensi oleh pasar.  Dengan 
demikian lembaga negara mengalami 
reduksi otoritas, sehingga terlihat bahwa 
negara tidak lagi sakral. Salah satu sebab 
runtuhnya ekonomi Indonesia tahun 
1997 adalah kerja beberapa orang yang 
sangat kaya yang memanfaatkan 
kelemahan sistem devisa Indonesia. 
Ketika George Soros diwawancara 
Kompas, dia mengaku menjadi salah satu 
pelaku penyebab runtuhnya ekonomi 
Indonesia dengan tidak merasa bersalah 
karena dia hanya mencari untung dari 
kelemahan sistem devisa Indonesia. 
Ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah 
pembayar pajak yang mengongkosi 
operasional negara ini, pemegang 
sebenarnya kekuasaan. Karenanya 
semakin masyarakat sadar akan daya 
tawarnya, ia bisa beradu tawar dengan 
negara. Seorang Suciwati, dalam kasus 

Munir misalnya, bisa merepotkan satu 
negara Indonesia. Efek globalisasi juga 
menjadikan orang bebas  bolak-balik 
keluar masuk negara.  
Dengan melihat lanskap di atas, mudah-
mudahan bisa membantu kita memahami 

mengapa krisis di Indonesia belum juga 
berakhir. Ketika reformasi yang tidak 
menyentuh seluruh panggung dan semua 
aktornya tentu bisa dimengerti kondisi 
kehidupan belum menjadi lebih baik.  
Tuntutan reformasi yang lebih pada 
menekankan pergantian pimpinan negara 
dan pemberantasan KKN sebagiannya 
telah terpenuhi, namun ternyata belum 
bisa memberi kontribusi banyak untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Tuntutan agar militer menjadi 
professional ‘kembali ke barak’ sebagai 
alat pertahanan negara juga sudah banyak 
dipenuhi. Militer tidak terjun ke bisnis 
dan politik.  
 
UUD 1945 telah selesai diamandemen 
dan mengalami perubahan mendasar, 
bahkan menurut Jimly Ashshidiqi telah 
berubah 300%. Masyarakat bebas 
mendirikan partai politik, hingga ada 48 
parpol yang ikut pemilu pada tahun 1999, 
24 parpol pada pemilu 2004, dan 38 
parpol pada pemilu 2009 nanti. Nahkoda 
negeri inipun telah beberapa kali berganti. 
Pergantian terakhir melibatkan rakyat, 
melalui pemilihan presiden dan wakil 
presiden secara langsung. 
Namun perubahan tersebut seolah belum 
menjawab permasalahan hidup rakyat 
banyak dan masih menyisakan catatan-
catatan negatif. Terungkapnya kasus KKN 
yang melibatkan pelaku pasar, pejabat 
pemerintah (birokrasi), dan masayarakat 
politik (politisi) tidak asing di tellinga kita. 
Barangkali buku kumpulan cerita (sketsa) 
tulisan Abu Semar berjudul Parlemen 
Undercover (Kisah-kisah Sontoloyo 
Wakil Rakyat Negeri Indosiasat) yang 

terbit Agustus, 2008 ini bisa mewakili 
untuk melihat bahwa reformasi dalam 
penyelenggaraan negara ini belum 
berhasil. 
 
Reformasi Birokrasi 

Pertanyaannya adalah 
mengapa telah ada 
perubahan yang signifikan 
namun krisis yang 
melanda negeri ini belum 
juga berlalu? Sudah 
empat presiden 
memimpin negara ini 

semenjak reformasi digulirkan namun 
mengapa persoalan yang dihapadi oleh 
masyarakat tidak kunjung membaik?  
Tuntutan reformasi lebih tertuju pada 
pergantian presiden, pemberantasan 
KKN, reposisi militer. Sementara kalau 
kita lihat lanskap di atas, ada aktor yang 
seolah tidak pernah disentuh: Birokrasi. 
Tuntutan reformasi birokrasi hampir-
hampir tidak terdengar.  
 
Tuntutan reformasi secara keseluruhan 
tidak akan terwujud jika penyangga 
utamanya belum terwujud. Peyangga 
utama itu adalah tata pemerintahan yang 
baik (good public governance), yang salah 
satu dasar utamanya adalah birokrasi 
yang baik. 
 
Hampir semua elemen masyarakat 
sepakat mengatakan bahwa di negara kita 
belum terjadi reformasi untuk 
mendukung pemerintahan yang kita 
harapkan. Birokrasi yang ada masih 
dianggap kelanjutan pemerintahan lama. 
Secara formal pemerintah telah 
mengalami reformasi, tetapi secara aktual 
belum. Seperti dimuat Kompas, Jumat, 26 
Mei 2006, Presiden SBY mengakui hal ini; 
“Ke mana pun dan siapa pun yang saya 
temui, pihak dalam dan luar negeri masih 
terus mengeluhkan birokrasi kita. Saya 
mendapat kesan, dan saya harus terus 
terang, bahwa birokrasi kita masih 
bekerja seperti yang biasa dikerjakan 
selama ini. Artinya, belum berubah secara 
signifikan. Lamban bertindak dan lamban 
memproses sesuatu dan akhirnya lamban 
mengambil keputusan. Boros waktu dan 
tidak efisien.” 

P A R A I K A T T E  

REFORMASI BIROKRASI 
oleh 

Muji Rohmad  
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Kalau kita perhatikan yang menjadi 
tuntutan reformasi adalah presiden, 
kelembagaan negara, dan militer. Oleh 
karena itu yang dilakukan adalah 
penggantian presiden dan perubahan 
konstitusi agar terjadi pemisahan 
kekuasaan.  
 
Pertanyaannya adalah mengapa tuntutan 
reformasi birokrasi hampir tidak 
terdengar? Tidak segencar tuntutan 
pergantian presiden dan pemberantasan 
KKN? Mengapa reformasi birokrasi tidak 
menjadi tuntutan utama? Bisa jadi terjadi 
salah persepsi bahwa pergantian presiden 
otomatis dapat membuat birokrasi 
menjadi lebih baik atau bahwa reformasi 
birokrasi dengan sendirinya akan tercapai 
jika pemerintahan yang bersih bebas 

KKN sudah diwujudkan. Sepertinya 
persepsi ini terbalik. Birokrasi yang baik 
justru memungkinkan terwujudnya 
pemerintahan yang baik. Selama birokrasi 
belum direformasi, meskipun presidennya 
telah diganti, pemerintahan yang baik dan 
bersih tidak akan terwujud. 
 
Kritik, keluhan, berita negatif masih 
menyelimuti birokrasi kita. Kompas (26 
Mei 2006) mencatat, “Kita masih 
menunggu reformasi birokrasi di 
pemerintah pusat yang seharusnya segera 
menyusul.  Misalnya saja di beberapa 
departmen masih ada tumpang tindih 
tugas pokok dan fungsi. Komitmen dan 
tindakan nyata pemerintah pusat masih 
dinanti. Bukankah kita tidak mungkin 
menyapu lantai dengan sapu yang kotor?” 
 
Kemal A. Stambul (30 Agustus 2006) 
dalam seminar Reformasi Birokrasi: Jalan 
Menuju Pemberantasan Korupsi 
Berkelanjutan menegaskan, 
“Permasalahan birokrasi belum dianggap 
sebagai masalah yang serius. Agenda 

reformasi birokrasi belum mempunyai 
landasan hukum yang kuat. Akibatnya, 
cetak biru reformasi birokrasi belum 
disusun secara komprehensif… Setiap 
rezim pemerintahan sehanrusnya 
mempunyai keinginan yang kuat untuk 
mereformasi birokrasi ini. Pemerintah 
perlu mendesain regulasi birokrasi yang 
komprehensif, yaitu dengan mencabut, 
merevisi, serta sinkronisasi dan 
penyusunan regulasi baru.” 
Dalam memperbaiki kinerja birokrasi, 
presiden telah beberapa kali 
menyampaikan himbauan dalam berbagai 
kesempatan, misalnya tanggal 4 Oktober 
2006, dalam acara buka puasa bersama 
para pejabat eselon satu, presiden 
memberi briefing tentang good public 
governance.  
Ada lima pokok pembenahan birokrasi: 
• Menjalankan pemerintahan dengan 

bersih; 
• Membuat pemerintahan terbuka, 

termasuk dalam pengambilan kepu-
tusan; 

• Mengambil tanggung jawab atas apa 
yang dilakukan dan apa yang tidak 
dilakukan; 

• Responsif terhadap persoalan yang 
dihadapi rakyat, termasuk sering 
bertatap muka dengan rakyat secara 
langsung; dan  

• Penegakan hukum. 

Pada kenyataannya masyarakat masih 
sering tidak puas terhadap pelayanan 
publik oleh birokrasi pemerintah. 
“Pemerintah menyusun aturan, tetapi 
tidak konsisten memastikan aturan ber-
jalan. Salah satu contoh kelemahan bi-
rokrasi mengawal pelaksanaan aturan 
tampak pada penerapan standar nasional 
Indonesia untuk industri baja lapis seng. 
Standarisasi pada subsektor industri 
tersebut dinilai mandul”, tulis Kompas 14 
September 2006. 
 
Kelamahan mendasar dalam perbaikan 
birokrasi pemerintahan adalah implemen-
tasinya. Perbaikan harus dipraktikkan, 
bukan sekedar diwacanakan, dianjurkan, 
diinstruksikan, diundangkan, dan sejenis-
nya. Harus ada konsep operatif dengan 
tahapan yang tepat, akurat, dan mungkin 
untuk dilakukan. Sasaran dan target pada 

setiap tahapan harus ketat dibarengi 
dengan contoh (role model) dari pimpi-
nan. Dan harus dikawal dengan penja-
minan dan kendali mutu, lengkap den-
gan reward and punishment yang tegas, 
jelas, dan adil. 
 
Apakah itu mungkin dilakukan? 
Jawabnya mungkin, harapan itu masih 
ada. Sejarah mencatat Umar b. Abdul 
Aziz secara gemilang menyelesaikan 
persoalan negaranya. Pada akhir 
pemerintahannya tidak ada lagi orang 
miskin di negaranya. Tidak satupun 
warganya yang menjadi penerima zakat. 
Semuanya selesai hanya dalam waktu 
2,5 tahun. 
 
Bagaimana kita melakukan reformasi 
birokrasi? Apa-apa saja yang mesti 
direformasi dari birokrasi kita ini?  
 
Mudah-mudahan kita membahasnya 
pada kesempatan berikutnya.*** 
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Tuntutan reformasi  
secara keseluruhan tidak 

akan terwujud jika 
penyangga utamanya 

belum terwujud. Peyangga 
utama itu adalah tata 

pemerintahan yang baik 
(good public governance), 

yang salah satu dasar 
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PENTINGNYA INTERNALISASI NILAI-NILAI  
DALAM MEMBANGUN BUDAYA KERJA  

Budaya kerja adalah sikap atau perilaku seseo-
rang dalam melaksanakan kerja sehari-hari 
yang bermutu dengan selalu berdasarkan nilai-
nilai yang dianut, sehingga menjadi motivator, 
memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja 
lebih baik dan memuaskan bagi semua pihak. 
Dengan demikian budaya kerja merupakan 
cara pandang atau cara seseorang memberi-
kan makna terhadap kerja. Budaya kerja 
aparatur negara secara sederhana dapat dipa-
hami sebagai cara pandang serta suasana hati 
yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas 
dasar nilai-nilai yang diyakininya, serta 
memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh
-sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja 
terbaik. 
 
Sebetulnya istilah budaya kerja bukan barang 
baru di BPKP. Pada tahun 2003, BPKP ditun-
juk sebagai salah satu instansi percontohan 
(pilot project) dalam rangka pengembangan 
budaya kerja di lingkungan instansi pusat oleh 
Menteri PAN RI dengan Surat Nomor: 103/
M.PAN/03/2003 tanggal 31 Maret 2003 ten-
tang Pelaksanaan Pengembangan Budaya 
Kerja. Bahkan pada tahun 1995 BPKP se-
benarnya juga telah mengembangkan budaya 
kerja, yaitu dengan diterbitkannya Petunjuk 
Pelaksanaan BudayaKerja di Lingkungan BPKP. 
Pengembangan budaya kerja tahun 1995 me-
rupakan bagian dari Gerakan Disiplin Nasional 
yang dicanangkan oleh Pemerintah pada 
waktu itu. Namun sampai saat ini pengemban-
gan budaya kerja tersebut belum berjalan se-
cara baik, padahal buku pedoman pengemban-
gan budaya kerja sudah dibuat. Dimana salah-
nya? 

Membangun budaya kerja memang bukan 
perkara mudah, tetapi bukan tidak mungkin. 
Kata-kata mutiara berikut ini dapat memacu 
semangat dan keyakinan kita untuk mewujud-
kan budaya kerja di BPKP. 

” Kebanyakan Hal yang Layak Dikerja-
kan di Dunia itu Pernah Dinyatakan 
Mustahil Sebelum akhirnya Terlak-

sana.” Lois D. Brandeis 

“ Dunia Memberikan Jalan Kepada 
Mereka yang Mengetahui Ke Mana 
Mereka Menuju” Ralph Waldo Emerson 

Banyak contoh lembaga/organisasi yang 
telah berhasil atau setidak-tidaknya 
mendekati berhasil dalam membangun 
budaya kerja, diantaranya adalah PT 
Indosat, PT Telkom, Bank BNI, Bank BRI, 
dll.  
 
Menilik keberhasilan pembangunan budaya 
kerja di PT Indosat dan lain-lain tampak 
bahwa faktor kunci keberhasilannya (critical 
success factor) terletak pada keberhasilan 
menanamkan (internalisasi) nilai-nilai 
bersama (shared value)  organisasi kepada 
seluruh lapisan personil mulai dari 
pimpinan puncak sampai pada pegawai 
paling bawah. Memang bukan perkara 
mudah menanamkan nilai-nilai baru kepada 
seluruh pegawai, karena setiap orang telah 
memiliki nilai-nilai yang diyakininya benar 
sehingga pada awalnya nilai-nilai baru yang 
diinternalisasikan mengalami penolakan, 
apalagi bila ada yang merasa terusik 
kenyamanan yang selama ini dinikmatinya.  
 
Tapi dengan upaya-upaya yang dilakukan 
secara terus-menerus dan 
berkesinambungan oleh jajaran pimpinan 
PT Indosat akhirnya nilai-nilai baru dapat 
diterima oleh seluruh lapisan pegawai dan 
budaya kerja dapat terwujud. Sekedar 
gambaran kesungguhan pimpinan PT 
Indosat dalam menanamkan nilai-nilai 
kepada seluruh lapisan pegawai yaitu 
seorang pimpinan puncak tidak segan-
segan dengan sengaja mengunjungi penjaga-
penjaga stasiun relay di malam hari, 
membawakan sekedar pisang goreng dan 
kopi untuk dinikmati bersama-sama sambil 
menyampaikan nilai-nilai bersama yang 
dianut perusahaan pada sela-sela 
perbincangannya. Tentunya penanaman 

nilai-nilai bersama ini 
disebarlauaskan setelah jajaran 
pimpinan puncak melaksanakannya 
terlebih dahulu dan berkomitmen 
untuk mengembangkannya sebagai 
pondasi pengembangan budaya 
organisasi. 

Ada beberapa persyaratan yang 
diperlukan dalam membangun 
budaya kerja (menanamkan nilai-
nilai bersama), yaitu: 

1. Komitmen pimpinan dan 
seluruh lapisan pegawai untuk 
bersama-sama 
mengembangkan budaya kerja. 

Membangun budaya kerja 
tidak cukup hanya dengan 
membuat pernyataan-
pernyataan dan kegiatan–
kegiatan yang bersifat politis 
tetapi perlu kesungguhan 
dalam upaya-upaya 
mewujudkannya secara 
bersama-sama.  

2. Contoh dan teladan dari 
pimpinan serta pengkomuni-
kasian. 

Cara yang paling efektif untuk 
menanamkan nilai-nilai moral 
dan etika adalah dengan pem-
berian contoh dan teladan. 
Pegawai/bawahan cenderung 
akan meniru dan mengikuti 
apa-apa yang dilakukan oleh 
pimpinannya baik mengenai 
hal-hal yang benar maupun hal
-hal yang salah. Benar atau 
salahnya pimpinan secara 
moral dan etika tampak pada 
kebijakan dan keputusan yang 
diambil selama memimpin 
organisasi; perilaku inilah yang 
kemudian akan ditiru oleh 
bawahan.  

P A R A I K A T T E  

Oleh : Sutisno, Ak 



Selain contoh dan teladan, 
pimpinan harus mengko-

munikasikan dan membuat 
pedoman/panduan yang 
jelas mengenai nilai-nilai 
bersama yang akan dit-
erapkan dalam organisasi 
kepada seluruh pegawai 
sampai pegawai yang paling 
bawah termasuk honorer 
sekalipun. 

3. Konsistensi dan kesinam-
bungan dalam upaya 
menanamkan nilai-nilai 
bersama (shared value). 

Membangun keyakinan 
orang-orang untuk dapat 
menerima nilai-nilai baru 
membutuhkan proses se-
hingga diperlukan konsis-

tensi dan kesinambungan 
dalam upaya menanamkan 
nilai-nilai bersama. Tanpa 
konsistensi dan kesinam-
bungan maka upaya mem-
bangun budaya kerja tidak 
akan terwujud. 

4. Ketegasan disertai pembe-
rian penghargaan dan hu-
kuman  
Perlu ketegasan dari 
pimpinan dalam upaya 
menanamkan nilai-nilai 
bersama. Berikan huku-
man yang sepadan kepada 
yang tidak menerapkan 
nilai-nilai bersama dalam 
malaksanakan tugas dan 
ber ikan penghargaan 
kepada yang menerapkan 
nilai-nilai bersama lebih 
dari yang diharapkan 
( more than expected). 
Bahkan ada pakar yang 
menyarankan untuk mem-
berikan hukuman yang 
berat dan kemudian mem-
publikasikannya terhadap 
pelanggaran moral dan 
etika untuk memberikan 

efek jera (detterents effect). 
Memang terkadang awal-
nya perlu paksaan untuk 
membuat orang menjadi 
terbiasa melakukan se-
suatu karena pakar menga-
takan orang akan menjadi 
terbiasa melakukan se-
suatu setelah mengulang 
kegiatan tersebut seban-
yak 47 kali.  

Keberhasilan 
pembangunan 
budaya kerja di 
PT Indosat dan 

lain-lain tampak 
bahwa faktor 

kunci 
keberhasilannya 
(critical success 
factor) terletak 

pada 
keberhasilan 
menanamkan 
(internalisasi) 

nilai-nilai 
bersama (shared 
value)  organisasi 
kepada seluruh 
lapisan personil 

mulai dari 
pimpinan puncak 

sampai pada 
pegawai paling 

bawah 
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Samudera Yang luas tidak akan menjadi samudera tanpa titik-titik kecil dari Air. Semua 
yang luas dan besar pasti berawal dari yang kecil. Mulai dari sekarang walau sekecil 

apapun atau tidak sama sekali 

(www.andrewongso.com) 
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P A R A I K A T T E  

MOTIVASI 

Harapan adalah sebuah awal, tapi bila 
hanya berhenti pada harapan, maka kaki 
kita hanya berpijak, bukan melangkah.  
 
Jangan biarkan alam bekerja menjadikan 
kita sampah, hanya karena kita berpikir 
bahwa kita sampah, bukan emas. 
  
Temukan sisi emas dari diri kita 
dan jadikan dirikita berbeda. 
Galilah sisi yang terbaik dari diri 
kita sebagai ciptaan Tuhan yang 
sempurna, yang banyak kelebihan 
dibanding kekurangan. 
 
Kehidupan kita bergairah kalau kita 
mempunyai gairah hidup 
Tuhan tidak pernah menciptakan 
sampah, semuanya berharga dan akan 
selalu berharga. 
Yang harus kita lakukan adalah buat diri 
kita menemukan betapa berharganya 
diri kita, dan menjadikannya kekuatan, 
yang menjadikan kita sebagai manusia 
yang utuh. 
 
Beruntunglah manusia yang bertuhankan 
Allah swt. 
Coba kalau Allah seperti manusia, 
mudah marah, gampang kecewa, tentu 
kita sudah dikubur hidup-hidup sebelum 
jadwal kematian datang. 
 
Kita berurusan dengan manusia sekali 
saja cacat, kadang pintu  sudah dikunci 
mati dan cap jelek selamanya dilekatkan 

kepada kita.   
 
Perbaiki kekurangan yang ada, atau ..... 
selamanya kehidupan kita tidak pernah 
Akan berubah. 
 

Di dalam hidup ini kita perlu 
”kekurangan” supaya tahu yang sifatnya 
lebih. Dengan adanya kekurangan 
seseorang bisa tahu kelemahannya. Dan 
bila diperbaiki, maka keadaannya tentu 
menjadi lebih baik. 
 
Kekurangan yang dibiarkan terus 
m e n e r u s ,  s e l a m a n y a  m e n j a d i 
kekurangan, maka tak akan pernah ada 
perubahan kualitas kehidupan. 
 
Ada sebagian orang yang tahu 
kekurangan dirinya, sementara adalagi 
sebagiannya yang tidak tahu, dan perlu 
diberitahu, Ada orang yang tahu 
kekurangannya setelah kejadian buruk 
terjadi, tapi ada juga yang cepat 
mengetahui kekurangannya sebelum hal 
buruk terjadi. 
Siapapun dia, maka dia pasti punya 
p o t e n s i  u n t u k  m e n g e t a h u i 
kekurangannya. 
Maka menjadi hal penting bagi seseorang 

yang telah mengetahui kekurangannya 
untuk segera memperbaikinya. 
 
Ibarat pohon, bila kita tahu ada yang 
busuk disalah satu daun, maka kita harus 
segera membuangnya. Inilah jalan untuk 

merawat pohon tsb agar tetap 
baik. Bila daun yang busuk tidak 
dibuang, maka kebusukannya akan 
menjalar hingga ke seluruh badan 
pohon. Bila tidak tahu ada yang 
busuk, tidak terlalu menyakitkan. 

Yang menyakitkan itu adalah ketika kita 
tahu ada daun yangbusuk, tetapi kita 
t idak tergerak memperbaikinya, 
sehingga sekan kita membiarkan satu 
pohon mati sebab kita membiarkan dia 
mati. 
 
Begitu juga perumpamaan kehidupan 
kita. Akan teramat menyedihkan, apabila 
kita tahu ada yang kurang dalam diri 
kita, dalam kehidupan kita, tapi lantaran 
k ita t idak kunjung membenahi 
kekurangan tsb, kekurangan kita 
semakin membesar dan semakin 
membesar, sehingga kehidupan kita 
melulu menjadi kekurangan. 
 
Nampaknya k i ta  harus be la jar 
menerima, belajar bersyukur. Supaya 
apa yang ada disekitar kita, supaya apa 
yang ada pada diri kita, bisa kita nikmati.  

Perbaiki kekurangan yang ada, atau ..... selamanya 
kehidupan kita tidak pernah Akan berubah. 

Biarkan Kekurangan  Ada......         
Dan Selamanya Anda Tenggelam! 

Oleh : Yohannis Bokko  



Ada orang bijak yang berkata “ 
Orang-orang yang beranggapan 
bahwa hujan pasti tidak akan 
turun lagi pasti akan basah ku-
yup.” Baik didalam pasar saham, 
kesehatan, cuaca atau pereko-
nomian perubahan pasti akan 
terjadi 
 
Kunci keberhasilannya adalah 
keseimbangan dalam perenca-
naan untuk kemungkinan ter-
baik dan terburuk. Ada be-
berapa orang yang hanya mer-
encanakan untuk kemungkinan 
terbaik saja. Murni mengguna-
kan pengalaman pribadi dan 

profesionalnya. Orang-orang 
seperti ini akan mengalami 
kerugian yang sangat besar 
hanya karena kesalahan yang 
sepele. Disisi lain, ada orang-
orang yang selalu merencanakan 
untuk kemungkinan yang terbu-
ruk saja. Akibatnya, mereka 
tidak dapat menikmati saat yang 
baik terjadi. 
 
Baru-baru ini saya menonton 
sebuah pertandingan bola bas-
ket. Tim yang satu benar-benar 
dijagokan dan mereka memim-
pin hanya dalam 5 menit setelah 
pertandingan dimulai. Pelatih 
tim tersebut minta “time-out” 
untuk mengubah taktik per-
mainan. 
 
Ketika mereka kembali ke la-
pangan tim tersebut menguasai 
bola dan mencoba mengukur-
ukur waktu. Sayang sekali, 
meskipun tim ini sangat lihai 

dalam cetak angka mereka 
kurang baik dalam mengatur 
waktu. Akhirnya beberapa kali 
mereka tidak dapat menguasai 
bola dan pada akhirnya mereka 
kalah. Dapat disimpulkan bahwa 
mereka menjadi korban karena 
terlalu waspada. Sebaliknya, 
dengan sedikit berhati-hati kita 
akan dapat menuai hasil lebih 
banyak 

Kunci 

keberhasilannya 

adalah 

keseimbangan 

dalam 

perencanaan 

untuk 

kemungkinan 

terbaik dan 

terburuk. 
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HUJAN ATAU CERAH  By Maria 

Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh 
ke dalam berbagai pencobaan, sebab Anda tahu bahwa ujian 

terhadap kita menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah 
ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya Anda 

menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun  

(www.andrewongso.com) 
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PERCAYA KEPADA TUHAN (PT)  

Berikut ini saya kutif dari suatu tulisan 
dalam majalah sebagai bahan renungan  
… ada seorang pemain akrobat yang 
hebat. Dia memiliki keahlian untuk 
berjalan di atas seutas tali. Suatu hari dia 
merencanakan suatu pertunjukan besar…  
dengan berjalan di bentangan air terjun 
Niagara, tanpa pengaman apapun. Suatu 
petunjukan yang amat beresiko. Setelah 
melakukan perencanaan yang matang, 
akhirnya pertunjukan diadakan. Banyak 
sekali penonton yang menyaksikan 
kejadian langkah ini. Juga stasiun-stasiun 
TV dan Radio di Amerika meliput kejadian 
ini. Saat tali dibentangkan di atas Air 
Terjun Niagara, tanpak angin menggoyang 
– goyangkan tali itu. Sulit membayangkan 
bagaimana seorang bisa berjalan di sana 
dengan kondisi angina kencang, tanpa 
pengaman apapun. 
 
Ketika waktunya tiba, siakrobat tersebut 
melangkah dari ujung tali setapak demi 
setapak. Para penonton seperti terbius … 
diam. Dan saat angina kencang 
menggoyangkan tubbuh pemain acrobat 
itu ke kiri dan ke kanan dengan 
kencangnya, para penonton mulai 
berteriak ngeri, namun siakrobat sangat 
mahir, sehingga tetap tenang dan dapat 
sampai diujung dengan selamat. Semua 
penonton bertepuk tangan “Hebat 

sekali…..!”. para reporter media mulai 
menghampiri siakrobat dan melakukan 
wawancara. “Anda sangat hebat! Ada 
yang ingin disampaikan kepada penonton? 
“pertunjukan tadi belum selesai saya 
masih akan kembali menyeberang dengan 
menggunakan tali yang sama. 
Pertanyannya apakah menurut penonton 
saya dapat menyeberang dengan selamat ? 
sepontan semua penonton berteriak anda 
pasti bisa …. kami sangat yakiiiin… anda 
hebaaat sekali .. teriak penonton dengan 
penuh antusias dan keyakinan. Siakrobat 
menjawab “terima kasih bapak, ibu atas 
kepercayaannya atas kemampuan saya… 
nah karena anda begitu yakin, saya 
tawarkan kepada anda siapa yang bersedia 
untuk saya gendong menyeberang tali 
sampai ke seberang?? 
 
Semua penonton terdiam…. Tidak ada 
yang berani mengangkat tangan untuk 
menyatakan kesediaannya Siakrobatorpun 
bertanya “Lho… koq tidak ada yang 
besedia? Bukankan banyak sekali yang 
berteriak menyatakan keyakinannya atas 
kehebatan saya? Masa tidak ada seorang 
pun yang bersedia. Semua penonton tetap 
diam…. Sampai akhirnya mereka 
dikejutkan oleh seorang anak kecil yang 
mengangkat tanggannya dan berkata : 
“Saya bersedia”.  
 
Semua penonton terkejut, dan para 
reporter menghampirinya  dan bertanya: 
“sungguhkah kamu bersedia? Tidak 
takutkah kamu?”. Sang anak pun 
menjawab: “saya yakin … dia amat hebat, 
dan kami pasti akan selamat”. Akhirnya 
sang akrobatorpun menggendong anak 
kecil tersebut dan mulai berjalan di atas 
tali untuk kembali menyeberangi air 
terjun tersebut. Anging kembali 
menggoyang – goyangkan mereka, para 
penonton mulai berteriak – teriak karena 
merasa ngeri. Namun sianak tetap tenang 
dan bahkan tersenyum, setapak demi 

setapak akhirnya sampai juga mereka 
dengan selamat. Penonton bertepuk 
tangan lebih meriah lagi. Mereka begitu 
heran atas keberanian anak. Reporterpun 
menghampiri anak kecil dan bertanya 
“mengapa kamu tidak takut digendong 
melalaui air terjun Niagara dengan hanya 
seutas tali? Si anak kecil menjawab sambil 
tersenyum “Saya tidak takut karena 
memang Dia hebat… para reporter 
kembali bertanya mengapa kamu begitu 
yakin kepada Siakrobator?. Sianak 
kembali tersenyum dan berkata “aku 
sangat yakin dan percaya kepadanya … 
karena dia adalah ayahku … seorang ayah 
yang hebat dan amat mengasihi aku …” 
 
Demikian cerita singkat yang sederhana 
di atas, namun dapat dijadikan bahan 
untuk instrospeksi diri kita sendiri: 
Seberapakah kita percaya kepada Tu-
han? , Cukupkah kita bercaya bahwa Tu-
han itu ada? Cukupkah kita percaya 
Tuhan itu Maha Besar, maha Pengampun      
serta.  Maha Segalanya? Apakah suara 
teriakan kita selama ini menyatakan 
kepercayaan dan keyakinan kita kepada 
Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan 
inginkan? Jangan – jangan sikap kita sama 
seperti penonton dalam cerita di atas???? 
 
Jikalau anda merasa begitu sulitnya untuk 
sungguh yakin dan percaya kepada 
TUHAN dan begitu sulitnya 
mengandalkan Tuhan saat menghadapi 
cobaan dalam hidup, sadarilah bahwa 
Tuhan maha pengasih dan penyayang 
pada kita semua. Tergantung tingkat 
kepasrahan kita untuk menerima bantuan 
TUHAN. 

P A R A I K A T T E  

Oleh: Syaharuddin  



CURRENT ISSUE 

A. Dasar pengaturan  
• UU nomor 28 tahun 1999 

tentang penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan bebas dari KKN 

• UU Nomor 32 tentang 
Pemerintah Daerah 

• UU nomor 33 tentang 
Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah  

• PP 58 Tahun 2005 tentang 
Keuangan Daerah 

• Aturan lain yang terkait yang 
dijadikan bahan rujukan  

 
B. Penyusunan Rancangan dan Pe-
nentapan APBD  
Secara umum penyusunan sejak rancan-
gan APBD sd penetapan APBD dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
 
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA), Prioritas dan plafon anggaran 
sementara ( PPAS)  dibahas antara Tim 
anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan 
panitia anggaran(panggar)  DPRD pada  
pertengahan bulan juni tahun berjalan 
selanjutnya hasil pembahasan antara 
TAPD dan Panggar dilakukan paling lam-
bat  ahir juli tahun berjalan dan selanjutn-
ya hasil pembahasan final ditandatangani 
secara bersamaan antara Pimpinan DPRD 
dan Pimpinan pemerintah daerah dalam 
bentuk nota kesepahaman(Bentuk nota 
kesepahaman sesuai lampiran dalam pera-
turan menteri dalam negeri nomor 59 
tahun 2007 ,perubahan peraturan mente-
ri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 
tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah). 
 
Selanjutnya kepala daerah paling lambat 
awal agustus menerbitkan edaran penyu-
sunan rencana kerja anggaran(RKA)  se-
bagai acuan kepala satuan kerja perangkat 
daerah(SKPD) dalam penyusunan RKA 
dan dalam aturan yang ada belum mene-

gaskan termasuk pedoman penyusunan 
RKA pejabat pengelola keuangan daerah
(PPKD)/skpkd tidak dicantumkan. 
Untuk tahun 2009 dalam penyusunan 
APBD diminta tambahan program selain 
yang telah ada yaitu Proram Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dalam rangka antisipasi pen-
yelenggaraan Pemilu tahun 2009. Kegiatan 
yang terkait dengan Program tersebut anta-
ra lain : 

• Dialog dengan tokoh dan anggota 
masyarakat 

• Penerimaan kunjungan kerja peja-
bat dalam dan luar negeri 

• Rapat koordinasi unsur muspida 
• Kunjungan,inspeksi dan koordinasi 

dengan daerah lain 

Isi surat edaran yang dibuat oleh bupati 
sebagai panduan didalam penyusunan RKA 
SKPD  minimal  memuat lima item yaitu: 

1. Prioritas pembangunan daerah dan 
program/kegiatan yang terkait 

2. Alokasi plafon  anggaran 
sementara untuk tiap program dan 
kegiatan 

3. Batas waktu penyampaian RKA 
kepada SKPKD 

4. Analisis standar belanja 
merupakan kewajaran belanja dari 
suatu kegiatan  dan dan standar 
satuan harga yang  merupakan 
satuan harga barang dan jasa yang 
berlaku disuatu daerah 

5. SPM merupakan tolok ukur 
kinerja untuk mencapai kualitas 
layanan tertentu.  

Berdasarkan pedoman penyusunan terse-
but maka kepala SKPD menyusun RKA 
dengan menggunakan beberapa  pendeka-
tan yaitu : 

1. kerangka pengeluaran jangka 
menengah , 

2. penganggaran terpadu dan  
3. penganggaran berdasarkan 

prestasi kerja  

Kerangka pengeluaran jangka menengah 
(KPJM) dilaksanakan dengan terlebih 
dahulu menyusun  perkiraan maju berisi 
kebutuhan anggaran program/kegiatan 
tahun berikutnya dari tahun anggaran 
yang direncanakan 
 
Pengangaran terpadu dilakukan dengan 
memadukan proses perencanaan pen-
dapatan dan belanja serta pembiayaan 
dilingkungan SKPD untuk menghasilkan 
dokumen RKA 
Sedangkan dalam penganggaran ber-
dasarkan prestasi kerja yaitu dengan 
memperhatikan keterkaitan antara pen-
danaan dan hasil yang diharapkan ter-
masuk efisiensi dan keluaran kegiatan 
tersebut dapat dicapai dengan melaku-
kan evaluasi atas hasil capaian program 
dan kegiatan selama 2 tahun sebelum-
nya sampai dengan semester pertama 
tahun berjalan evaluasi termasuk untuk 
menilai program kegiatan yang belum 
selesai tahun sebelumnya untuk disele-
saikan dalam tahun direncanakan. 
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P A R A I K A T T E  

Oleh karena itu dalam evaluasi tersebut 
dibutuhkan kemampuan dan teknik 
evaluasi oleh para kepala SKPD   terma-
suk ketersediaan data pendukung serta 
adanya indikator yang ditetapkan sejak 
perencanaan sampai dengan evaluasi di-
laksanakan. 
 
Permasalahan yang sering muncul adalah 
bahwa kegiatan ini jarang dilaksanakan 
oleh kepala SKPD.  
Poin penting dalam penysunan RKA 
SKPD adalah penetapan indikator teru-
tama utuk belanja langsung  indikator 
minimal memuat idikator input,output 
dan outcome .Indikator yang dibuat ser-
ing tidak terkait dengan sasaran yang 
ingin dicapai oleh pemda yang sebelum-
nya dimuat dalam sasaran rencana pem-
bangunan jangka menengah daerah 
(RPJMD) atau rencana kerja pemerintah 
daerah(RKPD) yang merupakan penja-
baran tahunan dari RPJMD akan tetapi 
indikator dibuat berdiri sendiri atau ber-
sifat parsial sehingga akan menyulitkan 
pada saat dilakukan evaluasi capain 
kinerja pemerintah daerah. 
Secara singkat dari tiga indikator yang 
dimuat dijelaskan sebagai berikut : 
 

• Indikator input memuat minimal 
bahan masukan yang akan 
digunakan dalam proses suatu 
kegiatan dan input  yang paling 
umum adalah dana sedangkan 
input lainnya sdm,sarana 
prasarana umumnya tidak 
dicantumkan 

• Output adalah hasil dari suatu 
kegiatan 

• Outcome Adalah manfaat yang 
paling dekat atas hasil dari suatu 
kegiatan 

Setelah RKA selesai disusun dengan maka 

langkah selanjutnya  adalah melakukan 
penyusunan RAPBD oleh TAPD untuk 
selanjutnya dibahas dengan DPRD .RAPD 
yang telah disetujui DPRD dalam bentuk 
Perda APBD maka dilanjutkan dengan 
penjabaran APBD oleh bupati  
Penetapan APBD untuk tahun 2009 
disetujui paling lambat 31 desember 2008.  
 
C. Struktur APBD Tahun 2009 
Struktur  Pendapatan dan Belanja  APBD 
menurut Permendagri 32 tahun 2008 
tentang pedoman penyusunan APBD 2009 
terdiri dari : 
1. Pendapatan terdiri atas :  

• Pendapatan asli daerah
(pajak,retribusi 
daerah,komisi,pot,rabat,asuransi,ja
sa giro dll) 

• Dana perimbangan
(DAU,DAK,Hibah) 

• Lain lain PAD yang sah(Bagi hasil 
dari provinsi) 

2. Belanja  

Belanja terdiri dari dua bagian yaitu 
belanja tidak langsung dan belanja lang-
sung 
Belanja tidak langsung meliputi : 
1) Belanja pegawai  terdiri dari 

belanja pegawai maks 
2,5%,penerimaan cpnsd,tambahan 
penghasilan,upah pungut(maks 5 
%dari target peneriman pa-
jak),pimp dan anggota 
dprd,kepala daerah/wakil  

2) Belanja bunga,untuk pembayaran 
kewajiban bunga pinjaman jk pan-
jang,menengah dan jangka pendek 

3) Belanja subsidi,subsidi biaya pro-
duksi 

4) Belanja hibah,untuk 
kpud,pmi,koni,pramuka,korpri 
dan pkk ,pemuda dan ormas den-
gan memperhatikan perjanjian 
hibah 

5) Bantuan Sosial ,untuk par-
pol,kelompok  masyarakat 
dengan tetap memperhatikan 
ketentuan yang berlaku. 

6) Belanja bagi hasil,belanja bagi 
hasil dari provinsi 

7) Belanja bantuan keuan-
gan,termasuk add maks 10 % 
dan proporsional untuk 
masing masing desa. 

8) Belanja tidak terduga,untuk 
tanggap darurat. 

Belanja langsung meliputi : 
1) Belanja pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

 
Terkait belanja modal dalam Pera-

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2008 tentang panduan penyu-
sunan APBD tahun 2009 ditegaskan 
perlakuan pengakuan belaja modal yaitu 
tidak hanya sebatas nilai belanja modal 
termasuk item biaya lainnya sampai 
asset tersebut berfungsi.  
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ANDA masih ingat kasus anggota DPR 
Max Moein yang diduga terlibat mesum 
dengan sekretaris pribadinya, Desi 
Fridiyanti. 
Belakangan Desi dipecat Max. Desi melalui 
LBH pembela kaum perempuan meminta 
pertanggungjawaban anggota DPR yang 
sebelumnya lebih dikenal berkarier dalam 
dunia periklanan ini. 
Foto selingkuh Max juga beredar di 
internet. Untuk menguji foto tersebut, 
Badan Kehormatan (BK) DPR dengan 
tujuan mencari "kebenaran" meminta 
pendapat ahli telematika Roy Suryo dan 
kedua foto panas tersebut diuji di 
Laboratorium Institut Teknologi Bandung 
(ITB). Hasilnya? Hanya anggota BK DPR 
yang tahu. 
Tapi daripada Anda meminta anggota BK 
untuk segera mengumumkan keputusan 
final atas perilaku anggota Dewan yang 
memang masuk kategori brengsek 
tersebut, saya sarankan Anda mendingan 
membaca buku kumpulan cerita atau 
sketsa berjudul Parlemen Undercover 
(Kisah-kisah Sontoloyo Wakil Rakyat 
Negeri Indosiasat). 
Buku ini ditulis Abu Semar, sebuah nama 
yang memang tidak wajar. Anda pasti 
sudah menebak bahwa nama tersebut 
adalah tiruan, palsu alias nama samaran. 
Kabarnya, penulis buku ini sejatinya adalah 
anggota salah satu fraksi di DPR. 
Kebenarannya, wallahu a’lam bishawab! 
Hanya penerbit buku ini yang tahu. 
Membaca buku inside story setebal 251 
halaman ini Anda akan disuguhi 33 perilaku 
sontoloyo anggota DPR, termasuk urusan 
syahwat anggota Dewan. 
Dalam tulisan berjudul "Sekretaris 
Selembar Benang" pembaca akan paham 
empat kriteria sekretaris yang dipilih 
anggota DPR. 
Pertama, sekretaris senior. Sekretaris ini 
memiliki profesionalitas dan memiliki jam 

terbang yang tinggi. 
Kedua, sekretaris atas hasil persaudaraan 
(KKN). Sang sekretaris berasal dari 
keluarga atau kerabat. Ketiga, sekretaris 
junior. Sekretaris kategori ini pengalaman 
tidak diutamakan yang penting 
kegesitannya. Nah yang keempat, adalah 
sekretaris gitar spanyol atau apalah 
namanya. Sekretaris inilah yang melahirkan 
korban-korban seperti kasus yang 
menimpa Desi. Apalagi anggota Dewan ini 
memiliki kewenangan untuk mengangkat 
dan memberhentikan sekretaris pribadi 
kapanpun dan sesukanya.  
Selain masalah syahwat, bagian cerita yang 
lucu juga dikemas sangat menggelitik. 
Dalam tulisan berjudul "Toilet Kafir" 
diceritakan perilaku lucu sekaligus 
menggelikan seorang anggota DPR 
bernama Kiai Badruzzaman dari pemilihan 
Jawa Timur dan anggota Komisi Energi. 
Sang kiai digambarkan dari kampung, 
ceplas-ceplos, lugu dan tentu saja doyan 
humor khas kiai. Suatu hari digelar rapat 
informal dengan lembaga migas di Hotel 
Muliana (Hotel Mulia). Di tengah-tengah 
rapat, kiai tersebut kebelet buang air kecil  
karena AC (air conditioner) yang sangat 
dingin. Ia pun menuju rest room. Namun 
setelah buang air kecil, sang kiai kesulitan 
mencari air. Ia kemudian bergeser ke toilet 
sebelahnya untuk berikhtiar mencari air 
dengan menekan apapun yang menonjol. 
Tetap saja air tak ada yang keluar. Begitu 
terus berulang dan bergeser hingga ke 
toliet yang paling ujung, tetap nihil. Saking 
kesalnya sang kiai berteriak sangat keras. 
"Dasar toilet kafir!" Tentu saja teriakan 
sang kiai tersebut membuat kaget orang 
lain yang berada di rest room. Mereka 
akhirnya paham apa yang menjadi sumber 
kejengkelan sang kiai udik tersebut. 
Rupanya sang kiai tersebut tidak tahu 
bahwa toilet di hotel berbintang itu 
bekerja dengan sistem sensor. Artinya, 

toilet baru mengeluarkan air setelah 
pemakainya menjauh. Dan benar saja, 
saat kiai tersebut menjauh, toilet 
menggelontorkan air dengan suara 
gemuruh. Pak kiai menolah dan kembali 
berteriak kesal, "Masya Allah, ana udah 
dia baru kerluar, bener-bener kafir!" 
Tentu saja gerutuan sang kiai tersebut 
membuat orang-orang di sekitarnya 
tersenyum simpul. Beberapa isu dalam 
buku ini kebanyakan sudah menjadi 
konsumsi publik dan menjadi laporan 
utama di media massa. Tulisan berjudul 
"Peneliti Kebal" misalnya menceritakan 
tentang Laboratorium Namru di Jalan 
Percetakan Negara, Jakarta Pusat, yang 
mengundang kontroversi.  
Cerita lain di balik isu mutakhir yang 
menjadi konsumsi publik tetapi tidak 
terungkap di media massa juga muncul 
secara segar dalam tulisan "Calon 
Independen", "Interpelasi", "Sim Salabim 
Air Jadilah Minyak", "Era Keterbukaan 
(Dan Buka-bukaan)" serta "Nuklir No, 
Jalan-jalan Yes". Sebuah buku yang enak 
dibaca, lancar, mengalir dan tentu saja 
renyah. Saya jamin Anda akan tertawa 
sendiri saat membaca buku ini.  
Penyunting Akmal Nasery Basral yang 
juga wartawan majalah Tempo sangat 
besar "jasanya" sehingga tulisan ini 
menjadi "enak dibaca dan perlu" (seperti 
tag line Tempo), termasuk 
kecerdikannya mencari  istilah-itilah 
asosiatif untuk lembaga-lembaga resmi 
pemerintah dan DPR. 
Buku yang layak dibaca oleh anggota 
DPR untuk berkaca dan menertawakan 
diri sendiri. Layak dicermati anggota 
LSM dan pengamat kebijakan publik 
untuk menilai dan mengevalusi kinerja 
Dewan. Juga, patut dibaca warga 
masyarakat untuk hati-hati dalam 
memilih wakilnya di Parlemen 
menjelang Pemilu 2009.[] 

BOOK REVIEW 

Penulis  : Abu Semar 

Penyunting dan Kata Pengantar  : Akmal Nasery Basral  
Penerbit   : Ufuk Press  
Cetakan  : Pertama, Agustus 2008  
Tebal  : xvii+251 halaman  

Oleh : Muji Rohmad, Ak 
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APA DAN MENGAPA REVITALISASI LAPANGAN KAREBOSI  

KAREBOSI, LAKEKOMAE ? 

Kenapa biarkan karebosi 
terendam air hujan ? 

Kenapa biarkan karebosi 
sampah berserakan ? 

Kenapa biarkan karebosi 
berdebu dimusim 

kemarau ? 
Kenapa biarkan karebosi 
terbaring dalam sunyi ? 

 
Karebosi, lakekomae ? 

Karebosi tudang sipulung 
Karebosi dalam nafas 

reformasi 

Karebosi setangkai puisi 
kehidupan 

 
Menata karebosi masa 

depan 
Menata karebosi menuju 

kota metro 
Menata karebosi 

menyambut globalisasi 
Menata karebosi 

mengukir relief sejarah 
 

Karebosi, lakekomae ? 
Karebosi tanah negara 

Karebosi milik rakyat 
Karebosi kuasa negara 

 
Karebosi sinar kota 

Makassar 
Karebosi nafas kota 

Makassar 
Karebosi jantung kota 

Makassar 
 

Karebosi jalur hijau 
Karebosi ruang public 
Karebosi masa depan 

Karebosi rakhmat Tuhan 

 
Pengelolaan sarana dan prasarana kota 
Makassar untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi, selain harus dikelola secara 
profesional dengan dukungan teknologi 
yang modern, juga membutuhkan biaya 
yang cukup besar, sehingga dibutuhkan 
investor yang mau menanamkan modalnya 
untuk membangun sarana dan prasarana 
perekonomian yang modern tersebut. 

 
Lapangan Karebosi selain merupakan 
lapangan upacara kota, juga berfungsi 
sebagai pusat kegiatan olahraga, seni dan 
kegiatan-kegiatan lain baik yang dilakukan 
oleh pemerintah kota Makassar maupun 
swasta. Namun saat ini penggunaan 
lapangan Karebosi menjadi tidak maksimal  
karena bila musim hujan tiba akan 
tergenang air hujan dan demikian pula bila 
musim kemarau akan sangat berdebu. 

 
Guna memaksimalkan pemanfaatan 
lapangan Karebosi, maka Pemerintah Kota 
Makassar melakukan penataan secara 
terpadu tanpa mengubah fungsi utamanya 
sebagai pusat kegiatan masyarakat kota 
dan implemetasi salah satu visi misi Kota 
Makassar sebagai kota niaga yang 
bermartabat serta berwawasan lingkungan, 
maka dilakukanlah lomba desain lapangan 
karebosi. 

 
Dari hasil lomba tersebut diputuskan 
untuk melakukan revitalisasi terhadap 
lapangan Karebosi yaitu pada bagian atas 
lapangan akan tetap sebagai tempat 
upacara kota, sarana olahraga dan kegiatan
-kegiatan lainnya, sedang pada bagian 
bawah akan dibangun kios-kios dan sarana 
parkir dengan mengundang investor yang 
mau menanamkan modalnya  dengan 

Kota Makassar yang juga sering 
disebut dengan Kota Daeng 
merupakan salah satu kota 
metropolitan di Indonesia, dengan 
jumlah  penduduk lebih kurang 1,6 juta 
jiwa. Sebagai kota metropolitan 
Makassar memerlukan sarana dan 
prasarana kota yang lebih memadai 
untuk mendukung semua aktivitas 
penduduknya baik dibidang ekonomi 
maupun olah raga demi terwujudnya 
masyarakat yang sejahterah. 

 
Dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakatnya, 
Pemerintah kota Makassar berupaya 
menyediakan fasilitas perekonomian 
yang modern namun tetap 
mempertahankan predikat Makassar 
sebagai gudangnya atlit olah raga di 
Indonesia. 

P A R A I K A T T E  

Oleh Muhammad Subuh  

MAKASSAR KITA 



sistem Bangun Guna Serah 
selama 30 tahun, yang artinya 
investor membiayai seluruh 
pembangunan revitalisasi 
lapangan Karebosi  dan 
mendapatkan hak pengelolaan 
untuk bagian bawah lapangan 
selama 30 tahun namun tetap 
memberikan kontribusi kepada 
Pemerintah Kota Makassar, 
sedang pada bagian atas 
lapangan Karebosi akan 
diserahkan pengelolaannya 
kepada Pemerintah Kota 
Makassar. 

 

PT. Tosan Permai Lestari 
sebagai investor membangun 
panggung upacara kota, sarana 
dan prasarana olahraga pada 
bagian atas lapangan karebosi 
yang pelaksanaannya dimulai 
pada bulan Juli 2007. Lapangan 
upacara kota telah dimanfaatkan 
pada  Upacara HUT 
Kemerdekaan RI Ke 63 tanggal 
17 Agustus 2008, dan bagian 
bawah dibangun tempat parker 
yang dapat menampung 410 
kendaraan roda 4 dan 646 
kendaraan roda 2, serta 833 
buah kios yang direncanakan 

selesai pada sekitar bulan 
September 2009. 

 
Dengan dilaksanakannya 
revitalisasi terhadap lapangan 
Karebosi, maka lapangan 
karebosi yang dulu dikenal 
dengan debunya dimusim 
kemarau dan banjir disaat 
musim hujan, akan menjadi 
lapangan karebosi yang dapat 
dimanfaatkan setiap saat tanpa 
banjir dan debu, juga menjadi 
pusat perbelanjaan masyarakat 
kota Makassar. 

reunifikasi karebosi 
restorasi karebosi 
renovasi karebosi 

revitalisasi karebosi 
 

karebosi milik rakyat 
karebosi milik bangsa 
karebosi milik negara 
karebosi milik sejarah 

 
membangun karebosi 

setulus hati 
menata karebosi sekuntum 

puisi 

menata karebosi, 
berdandan karebosi 

indah karebosi, 
membangun karebosi 

cinta karebosi, centre park 
karebosi 

cintaku karebosi, investor 
karebosi 

 

REVITALISASI KAREBOSI  

2 8  
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Dalam bahasa Jawa, 

’tresno’ juga berarti 

cinta. Namun, lagi-

lagi, tresno tidak 

ubahnya dengan 

cinta yang hanya 

digunakan untuk 

mengungkapkan 

pola hubungan 

antara pria dan 

wanita  

Love berarti great 
interests and pleasure 
in something  

SURVEY 

Beberapa hari ini, saya men-
coba mencari arti kata cinta 
dalam beberapa definisi 
bahasa lain. Dalam kosa 
kata bahasa Indonesia, cinta 
lebih banyak digunakan un-
tuk menggambarkan hubun-
gan antara pria dan wanita.  
Sangat jarang, atau bahkan 
lucu dan aneh kalau ada 
seorang anak yang mengu-
capkan: ”Ibu, aku mencin-
taimu” atau pun sebaliknya 
”Anakku, Ibu mencintaimu”. 
Dalam sinetron, mungkin 
pernah juga diucapkan 
tetapi sangat jarang. Dalam 
dunia nyata, sepertinya ti-
dak pernah saya dengar, 
apalagi dalam kultur jawa.  
 
Di dunia barat, cinta yang 
dalam bahasa Inggrisnya 
love, tidak hanya dimaknai 
sebagai cinta kepada 
kekasih ataupun seseorang. 
Dalam Oxford Dictionary, 
Love berarti great interests 
and pleasure in something. 
Dalam hal ini arti love ti-
daklah sama dengan cinta 
dalam kosakata bahasa In-
donesia. Tak heran jika: I 
love music, I love pizza, I love 
sport, I love cooking, I love my 
job, I love mathemathics, 
sering kita dengar dalam 
percakapan-percakapan 
bahasa Inggris. Kalau terha-
dap benda ataupun aktivitas
-aktivitas saja bisa diungkap-
kan dengan love, apalagi 
untuk seseorang yang di-
kasihi. Makanya, bagi English
-speakers, ’I love you’ adalah 
makanan sehari-hari, seba-
gai mana ’thanks’ dan 
’please’. Dari sini, sepertinya 

kata cinta tidak mempunyai 
makna sekuat love. 
 
Dalam bahasa Jawa, ’tresno’ 
juga berarti cinta. Namun, 
lagi-lagi, tresno tidak ubah-
nya dengan cinta yang hanya 
digunakan untuk mengung-
kapkan pola hubungan 
antara pria dan wanita. Se-
bagai orang jawa, dalam 
hidup saya belum pernah 
sekali pun saya mengucap-
kan tresno kepada seseo-
rang, bahkan kepada kedua 
orang tua 
s a y a . 
D e m i k i a n 
pula sebali-
knya, saya 
juga belum 
p e r n a h 
mendengar 
ibu atau 
bapak saya 
mengucapkan: nduk, aku 
tresno marang sliramu. Saya 
tidak menafikan bahwa para 
orang tua pasti mencintai 
anak-anaknya, namun tidak 
p e r n a h  t e r k a t a k a n . 
Tingkatan-tingkatan dalam 
bahasa jawa bisa jadi 
menghambat komunikasi 
antar generasi.  
 
Keakraban kita dengan kata 
c i n t a ,  b i s a  j a d i 
mempengaruhi pemikiran, 
d a n  p ad a  a kh i r n y a 
berpengaruh pada kinerja 
kita. Sebagai contoh, 
mencintai ilmu ataupun 
menc in ta i  peker jaan . 
S e s e o r a n g  a k a n 
mendedikasikan seluruh 
daya dan upayanya untuk 
ilmu dan pekerjaan tanpa 

memperhat ikan 

insentif material yang akan 
diterima jika ia mencintai 
ilmu dan pekerjaan. Dalam 
hal ini, Emha Ainun Najib 
mengatakan: motivasi kita 
bekerja adalah bekerja 
itu sendiri. menyurutkan 
semangatnya untuk terus 
memuaskan dahaganya akan 
i l m u .  B a h k a n , 
kenikmatannya mencintai 
ilmu sanggup melupakannya 
akan beban hidup yang 
menggelayutinya seharai-
hari. 

 
Box berikut 
adalah hasil 
s u r v e y 
t e n t a n g 
s e b e r a p a 
akrab kata 
cinta dengan 
warga BPKP 

Sulsel. Survey dilakukan 
d e n g a n  m e n y e b a r 
kuesioner 34 responden. 
Kuesioner yang diajukan 
mencakup: pilihan kata 
cinta, intensitas, kepada 
siapa kata-kata tersebut 
diajukan  

P A R A I K A T T E  

I LOVE YOU …………….. Oleh : Nur Ana Sejati 



perbuatan.  Hanya 37% dari 
responden yang setiap hari 
menyatakan kata cinta/sayang.  

 
Hasil survey membenarkan dugaan awal 
saya bahwa kita jarang menggunakan 
kata ’cinta’. Hanya 9% responden 
menyatakan ’Aku Cinta Padamu’. 
Kebanyakan, 50%, responden 
menggunakan Aku Sayang Kamu. 25 % 
menyatakan bahwa ungkapan cinta tidak 
harus dinyatakan dengan kata cinta, 
sayang ataupun love, tapi cukup dengan 
perbuatan yang mencerminkan kecintaan 
kita pada orang yang dicintai. Tak 
seorang pun dari responden yang 
mengaku pernah menyatakan kata cinta 
dalam bahasa daerah, misal tresno. 
 
Ketika ditanyakan, seberapa sering 
menyatakan cinta/sayang, 52% 
responden memilih lain-lain. Termasuk 
di sini antara lain: tidak tentu alias kalau 
lagi mau, tidak pernah, sering tapi hanya 
untuk Tuhan, ataupun hanya dengan 

3 0  

Kata-kata cinta yang manakah yang sering 
anda ucapkan

I Love You
14%

Aku Cinta Padamu
8%

Aku Sayang Kamu
51%

Ucapan cinta 
dalam bahasa 

daerah
0%

Lain-Lain
27%

Seberapa sering anda mengucapkan 
kata cinta?

Setiap hari
37%

Lain-lain
52%

Seminggu 
sekali
7%

Sebulan sekali
4%

Kepada siapa anda biasa mengucapkan 
kata cinta/sayang?

Pasangan hidup
47%

Orang Tua
13%

Anak
38%

Lain-lain
2%
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NYAMANNA ………….. 
Suatu ketika sebelum perkulia-
han dimulai sambil menunggu 
mahasiswa yang barang kali 
dalam perjalanan, penulis mem-
bagikan kertas kosong  kepada 
para mahasiswa yang sudah ada. 
Saat itu bukan dalam rangka 
ujian namun sebagai  pengisi 
waktu saja.  
Penulis minta kepada para 
mahasiswa untuk mengisi kertas 
kosong tersebut dengan menu-
liskan makna dari kata 
“Nyaman” dengan waktu 10 
menit. 
Berikut hasilnya: 
Salah satu mahasiswi menulis 
begini : Nyaman ?????? Menurut 
saya nyaman itu merupakan 
sesuatu yang relative sesuai 
dengan waktu, kondisi dan 
mood seseorang. 
Sebagai contoh : 
Saya merasa nyaman tidur di 
kamar ketika telinga saya 
mendengar alunan music favorit 
saya, tapi bisa saja saya tidak 
nyaman ketika mood saya se-
dang bad/jelek. 
 
Contoh lain : 
Ada orang yang nyaman-
nyaman saja jika harus mandi di 
kamar mandi umum, tapi ada 
juga yang tidak nyaman jika 
mandi di kamar mandi umum. 
Nah untuk masalah kamar 
mandi umum saya sih nyaman-
nyaman saja asal kamar mand-
inya bersih dan rapi. 
Komentar Mahasiswi satu lagi: 
Nyaman menurut saya 
peristiwa dimana kita bisa men-
dapatkan ketenangan dalam 
melakukan aktivitas apapun ….. 
dan juga mendapatkan kepua-
san… sebagai contoh jika kita 

dapat menyelesaikan masalah 
yang kita hadapi tentulah kita 
merasakan kenyamanan dalam 
diri kita. 
 
Dikesempatan lain saat penulis 
sedang melaksanakan tugas di 
BUMN Perkebunan, dalam 
obrolan santai sambil menunggu 
sholat dhuhur, penulis ajukan 
pertanyaan yang sama yaitu 
makna kata “nyaman” kepada 
salah satu karyawan. 
 
Berikut kutipan obrolan 
tersebut ” saya merasa nyaman 
bekerja disini, mas. Anak-anak 
saya hampir selesai kuliah 
bahkan yang tertua sudah 
bekerja di salah satu Bank 
Swasta,  Insya allah 3 (tiga) 
tahun lagi saya pensiun tapi 
alhamdulillah anak-anak saya 
hamper sudah mentas semua.  
 
Lain lagi jawaban makna kata 
“nyaman” dari salah seorang 
auditan yang bergerak dibidang 
air bersih. Obrolan tersebut 
direkam dengan HP-tersembunyi 
dalam perjalanan  dari Kota 
Palopo menuju Makassar 
tepatnya menjelang toko kue 
“189”  Maros yang terkenal 
dengan Jalankonte (kue favorit 
istri saya)  , beliau 
menceritakan bahwa bekerja di 
bidang air bersih pahala-nya 
besar karena bisa melayani 
banyak masyarakat yang perlu 
air bersih dalam keseharian 
untuk mandi, mencuci, 
memasak  dan bahkan mensuply 
air bagi keperluan pemadam 
kebakaran. Jadi intinya kata 
beliau makna nyaman dalam 
bekerja manakala bisa 

memberikan manfaat bagi orang 
lain. 
 
Barangkali penulis perlu  
sampaikan juga makna kata 
nyaman dari rekan penulis yang 
beda profesi, Beliau adalah Mas 
Mantep. Mas Mantep adalah  
penjual bakso di dekat rumah 
penulis di Bukit Baruga Dukuh 
Manggala.  
 
Kata orang racikan bakso Mas 
Mantep Mantep sekali. Kata 
orang pas di lidah dan pas di 
harga (Garansinya  pas, kalau 
tidak pas hari ini gratis besok 
bayar). 
 
Kata Mas Mantep sampeyan 
enak (yang dimaksud adalah 
penulis) jadi Pegawai Negeri 
tiap bulan sudah pasti ada yang 
ditunggu (Gaji dan TC) 
sedangkan saya (Mas Mantep) 
tiap hari harus menunggu 
pembeli sehingga 
penghasilannya fluktuatif, belum 
sekarang harga-harga di Pasar 
Terong naik semua, termasuk 
harga daging., mie dan 
bumbunya. Dilain pihak kalau 
mau dinaikkan harganya nanti 
pembeli pindah ke lain hati 
(berkurang) dan jadinya “pas di 
lidah tidak pas di harga”. Ok 
Mas Mantep (MM) selamat 
bekerja. 
 
Dari beberapa kisah yang 
penulis anggap sebagai hasil 
penelitian sederhana tersebut 
maka makna kata “Nyaman” 
bisa direpresentasikan sebagai 
kondisi yang menunjang dalam 
melakukan suatu aktivitas.  
 

P A R A I K A T T E  

Dalam keseharian 
penulis sebagai 
auditor merasa 

nyaman bekerja di 
ruangan yang dingin 
ber-AC, dilengkapi 
dengan Teknologi 
Informasi berupa 

sambungan 
langsung ke Internet 

(W-fi), fasilitas 
pencetakan (printer) 
yang melimpah dan 

Wireless, Acara 
Makan siang 

bersama dengan 
Bonus Es 

Campurnya  dan tak 
kalah pentingya di 
Bidang Akuntan 

Negara senantiasa 
tercipta kondisi 
“Bekerjasama 

Dalam 
Kebersamaan dan 

Dalam 
Kebersamaan 
Bekerjasama”.  

Oleh : 
Agus Catur Hartanto 

SISI LAIN 
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Menurut anda, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan 
untuk mendorong kebersamaan dan prestasi kerja di lingkungan 

BPKP Sulsel? 

Purwanto:  
Sesegera mungkin dilaksanakan outbond, paling tidak sebelum akhir tahun. 
Bagi pimpinan agar jangan bosan-bosan melakukan internalisasi bagi 
bawahannya. Misalnya pada saat tugas luar memanfaatkan kesempatan itu 
untuk memperkenalkan BUKA. Selain itu, perlu mengadakan grup kesenian 
berikut peralatan-peralatannya, misalnya keyboard dll. 

Abidin Bengnga:  
Dalam melaksanakan tugas, setiap pegawai harus menyadari bahwa 
tugas itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik sebagai 
abdi negara di dunia maupun insane di akhirat. Hal lainnya adalah pemimpin 
harus memiliki jiwa leadership dan memperhatikan serta 
memberdayakan seluruh staf secara adil berdasarkan tingkat kemampuan dan 
keahlian yang dimiliki staf yang bersangkutan.  

Gusti Pasaru: 
Sekali dalam satu bulan melaksanakan lomba/pertandingan olah raga. 
Misalnya bulan pertama pertandingan volley, bulan berikutnya tennis 
lapangan dst yang dilakukan setelah senam. Sekali dalam enam bulan 
melakukan rekreasi bersama. Perlu juga melakukan arisan setiap bulan untuk 
semua pegawai. 

Jamaluddin:  
Kebersamaan seperti diutarakan teman-teman tidak hanya pada kegiatan olahraga, tapi 
perlu juga adanya kebersamaan dalam hal peningkatan prestasi kerja, misalnya diadakan 
PKS bersama (lintas bidang) dengan melakukan bedah kasus paling tidak sekali dalam 
sebulan sehingga ada pemahaman diantaara sesama auditor sekaligus menghindari 
adanya pengkotak-kotakan. 
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Nasyrah:  
Sekali sebulan adakan makan-makan 
bersama. Dalam rangka bulan suci 
ramadhan diadakan buka bersama di 
kantor untuk seluruh pegawai muslin 
dan non muslim. Selain itu perlu 
membuat klub olah raga masing-masing 
bidang yang dikoordinir oleh 
koordinator. 

P A R A I K A T T E  

Ernawati:  
Sekali sebulan diadakan pengajian per 
bidang. Kantor juga perlu membuat 
kedai makanan 
dan minuman. 

Syarifuddin:  
Perlu dilakukan PKS terhadap teknik audit agar kualitas 
laporan menjadi baik. Hasil audit yang kualitasnya bagus 
agar diekspose kepada seluruh PFA. 

Saharuddin: 
Melakukan doa bersama (doa buka hati) 
karena kepala (otak) bisa berbeda tapi 
dengan hati semua pasti sama  

Dora:  
Saling silaturahmi apabila ada acara 
selamatan anak-anak kelahiran, 
sunatan, masuk rumah baru, buka 
puasa bersama keluarga besar BPKP 
Prop Sulsel dan mengunjungi orang 
sakit.  

WASIAT TERAKHIR SUAMI 

Hadi hampir meninggal... Di sebelahnya Imah, isterinya sedang menemani. 
Hadi : "Imah.. sebelum aku mati ... aku ingin berpesan padamu...“ 
Isteri : "Iye, bang.. apa pesan abang.." 
Hadi : "Aku mau kau kawin dengan Boim... " 
Isteri: "Uugh.. abang nie.. kan Boim tu musuh berat abang selama ini?! Apa abang rela nyerahin saya 
kepadanya..?"  
Hadi :"Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami selama 30 tahun bersamamu…" 
Isteri : ^#@##??!*^ 

H
U

M
O

R
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OLEH-OLEH 

Akhir Agustus lalu, di Lembang, Bandung,  
telah diadakan Forum Budaya Kerja BPKP 
yang dibarengi dengan pemberian 
penghargaan terhadap Pegawai Teladan 
2008 dari seluruh unit organisasi BPKP. 
Kali ini BPKP Jabar, berkesempatan men-
jadi ‘host’. Panitia Forum memilih Hotel 
Puteri Gunung sebagai tempat diada-
kannya forum. Hotel bintang empat yang 
terletak di poros jalan menuju Gunung 
Tangkuban Perahu itu sontak menjadi 
pusat perhatian seluruh petinggi di BPKP. 
Bagaimana tidak? Malam tanggal 25 Agus-
tus 2008, seluruh ‘decission maker’ di 
BPKP Pusat maupun Perwakilan berkum-
pul di Hotel Puteri Gunung, mengikrarkan 
janji komitmen mereka di hadapan Kepala 
BPKP - Bp. Didi Widayadi, dan staf ahli 
Menteri PAN, Ibu Dini Saraswati. Ikrar 
yang di ucapkan oleh seluruh Deputi se-
laku Role Models Budaya Kerja BPKP 
tersebut  di ikuti oleh seluruh Ketua 
Kelompok Budaya Kerja dari seluruh per-
wakilan BPKP di Indonesia dan Kelompok 
Pengembangan Budaya Kerja BPKP Pusat. 
Dalam sambutannya, Kepala BPKP mene-
gaskan bahwa keberhasilan pengemban-
gan Budaya Kerja di BPKP selama ini, ti-
dak lepas dari komitmen dari seluruh 
kepala perwakilan BPKP. Untuk itu, beliau 
mengharapkan agar komitmen yang sudah 
ada, dapat terus di jaga dan diper-
tahankan, sehingga pengembangan budaya 
kerja di BPKP yang telah dilakukan selama 
ini dapat meningkatkan kinerja BPKP dan 
dapat membawa BPKP mencapai visi dan 
misinya.  
Acara Forum Budaya Kerja di hari ke-dua 

adalah pemberian materi oleh masing-
masing role models yang di perankan 
oleh para Deputi dan Sekretaris Utama 
BPKP Pusat. Dalam paparannya, para 
Role Models mengharapkan agar seluruh 
peserta Forum Budaya Kerja dan Pega-
wai Teladan, dapat menjadi The Great 
Change Agents bagi masing-masing unit 
organisasi yang diwakilinya, sebuah agen 
perubahan yang benar-benar dapat 
meniupkan suatu angin perubahan ke 
arah yang lebih baik.  Materi selanjutnya 
adalah materi motivasi dan materi pe-
rubahan yang dibawakan oleh Indonesia 
Human Excellence Institute dan Change 
Readlines Development Institute. Acara 
dilanjutkan dengan di gelarnya Rapat 
komisi dan Sidang Pleno Forum Budaya 
Kerja yang dilaksanakan di malam hari 
dan menghasilkan usulan kegiatan 
pengembangan budaya kerja yang dapat 
di laksanakan di unit organisasi BPKP. 
Dalam rapat komisi tersebut, di tam-
pung semua usulan kegiatan – kegiatan 
budaya kerja dari peserta forum.  
 
Di hari ke-3, sepuluh finalis unit or-
ganisasi terbaik pengembangan Budaya 
Kerja, di berikan kesempatan untuk 
mempresentasikan profil pengembangan 
budaya kerja (PPBK)nya di hadapan selu-

ruh peserta 
forum untuk di 
nilai oleh juri. 
Siang harinya, 
seusai acara 
presentasi 10 
finalis, seluruh 

peserta di ajak mengikuti  city tour Bandung 
dan kunjungan kerja ke Kantor BPKP Jabar. 
Hmmmm.. Kantor BPKP Jabar merupakan 
Kantor yang asri, teduh, bersih, rindang, dan 
suejukkk… Semruput bandrek, colenak dan 
batagor bandung menemani kami semua 
sambil menikmati kesenian calung dan ke-
senian angklung yang dimainkan oleh kary-
awan/ti BPKP Jabar. Malamnya seluruh pe-
serta di bawa ke dataran tinggi DAGO… 
menikmati makan malam di Dago View In-
ternational sambil memandangi dari atas 
kota Bandung, Paris Van Java, di keremangan 
malam.. Je n’oublies pas cette moment… 
 
Di hari ke -4 dan ke-5, seluruh peserta di 
bekali dengan training ESQ yang di bawakan 
oleh Tim ESQ 165   di bawah pimpinan Ary 
Ginanjar.  
Akhirnya .. ajang forum budaya kerja di 
tutup tanggal 30 Agustus malam oleh Bapak 
Sekretaris Utama, dengan mengumumkan 
BPKP DIY, BPKP Bali, dan BPKP Jabar 
sebagai pemenang 1,2 dan 3, unit organisasi 
terbaik pengembang budaya kerja di 
lingkungan BPKP.. BRAVO…!!  
Sampai jumpa di Forum Budaya Kerja 2009!!  
 
Salam Persahabatan 
 

P A R A I K A T T E  

FORUM BUDAYA KERJA BPKP Lembang 25-30 Agustus 2008 

oleh : Toni Triyulianto, Ak  
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Di BPKP Sulsel sendiri sebenarnya 
sudah di tetapkan Role Models as 
well as BPKP Pusat. Tapi 
sayangnya… kegiatan budaya kerja 
role models belum berjalan secara 
maksimal, dalam artian kegiatan 
budaya kerja sudah berjalan, tetapi 
kurang maksimal dan kurang terdo-
kumentasikan.  
 
Penulis berpendapat, masih diperlu-
kan tim sukses dari masing-masing 
role model untuk dapat meru-
muskan dan mengembangkan 
kegiatan Budaya Kerja di BPKP 
Sulsel. Tim Sukses di masing-masing 

role models ini lah yang nantinya di 
harapkan dapat membuat inovasi 
kegiatan budaya kerja yang terbaru,  
sehingga Role Models Budaya Kerja 
di BPKP Sulsel dapat “lebih hidup” 
dan dapat memberi manfaat yang 
lebih berarti bagi pengembangan 
Budaya Kerja di BPKP Sulsel.  

Forum Budaya Kerja BPKP ke – 3 
kemaren, menyisakan ilmu yang 
berharga bagi penulis. Selain 
mendapatkan pengalaman, penulis 
juga dapat mengetahui, bahwa 
pengembangan budaya kerja di 
BPKP Pusat, terakomodir dengan di 
tetapkannya figur-figur role model 
budaya kerja. Role Models 
tersebutlah yang diharapkan dapat 
menggerakan dan mengembangkan 
budaya kerja menuju peningkatan 
kinerja BPKP ke arah pencapaian 
visi dan misi BPKP.  

ROLE  MODEL  BUDAYA  KERJA  BPKP  

bahwa 

pengembangan 

budaya kerja 

di BPKP Pusat, 

terakomodir 

dengan di 

tetapkannya 

figur-figur role 

model budaya 

kerja  

1. Role Model Punctuality  : Iman Bastari, Ak, MAcc  

2. Role Model Transparance  : Suradj, Ak, MM  

3. Role Model Organisasi Berbasis Pengetahuan  : DR. Binsar Hamonongan Simanjuntak, Ak, MBA  

4. Role Model Total Quality Management  : Ardan Adiperdana, Ak, MBA  

5. Role Model Kebersamaan  : Djadja Sukirman, Ak, MAcc.  

6. Role Model Peningkatan Akhlak dan Etika  : Drs. Kuswono Soeseno, MA  

Le Resultate de “Sidang Pleno”-La Sugestion d’Actvite du Development de la 
Culturelle Travaille 

(Hasil Sidang Pleno Usulan Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja)  

Hasil Rapat masing-masing komisi di forum Budaya Kerja, Lembang yang di sahkan 
melalui Sidang Pleno kemaren menghasilkan usulan kegiatan yang dapat diimplemen-
tasikan di unit-unit organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut telah terbagi berdasarkan 6 
Models Program Budaya Kerja. Penulis berharap mudah – mudahan kegiatan-kegiatan 
tersebut dapat di adopt  di kantor kita tercinta ini… Je souhate que…. 
 

oleh : Toni Triyulianto, Ak  

oleh : Toni Triyulianto, Ak  
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1.    PROGRAM TOTAL QUALITY 
CONTROL (TQC) 
 
1. Menerapkan pengendalian mutu/KM 

dalam setiap penugasan 
2. Melakukan Supervisi pelaksanaan 

pengandalian mutu 
3. Memelihara kualitas/maintain sisdur 

kerja 
4. Menyusun SOP untuk kegiatan yang 

belum ditetapkan SOP-nya 
5. Menyusun Peta Kompetensi Pega-

wai. 
6. Pembentukan dan revitalisasi Tim 

QA 
7. Melakukan peer review atas penu-

gasan pengawasan (termasuk kertas 
kerja) secara berkala. 

8. Monitoring tindak lanjut hasil penga-
wasan, dan membuat surat ucapan 
terimakasih kepada obrik yang mela-
kukan Tindak lanjut tepat waktu 

 
2.     PROGRAM ORGANISASI 
BERBASIS PENGETAHUAN 
(OBP) 
 
1. Menyediakan sarana dan prasarana 

untuk mendukung OBP, misalnya: 
perpustakaan, komputer, dan jarin-
gan LAN/internet 

2. Meningkatkan perpustakaan menjadi 
e-library 

3. Menyampaikan rencana kerja tim 
bedah buku dan judul buku yang 
akan dibedah kepada Tim PBK 
Pusat. 

4. Tim PBK Pusat menginformasikan 
buku-buku yang dapat direalisasikan 
pembedahannya oleh masing-masing 
unit kerja 

5. Tim PBK Pusat dan Pusinfo mende-
sign media e-library 

6. Bentuk “forum pencinta ilmu” di 
warga BPKP 

7. Menambah jumlah pustakawan den-
gan mengoptimalkan tenaga TU. 

8. Mengoptimalkan perpustakaan : 
Menyediakan buku-buku, terutama 
yang berkaitan dengan kelancaran 
tugas,  menghimbau pegawai untuk 
menyumbang buku kepada perpus-
takaan, ciptakan metode untuk me-
narik minat baca di perpustakaan e-
learning 

9. Membentuk satgas PKS yang bertu-
gas merencanakan, menyebarkan 
dan mendokumentasikan penge-
tahuan 

10. Ciptakan metode penyelenggaraan 
PKS yang efektif, misalnya: didukung 
visualisasi pelaksanaan PKS, di-up 
load di warga BPKP. 

11. Tingkatkan peran Pusdiklat selaku 
koordinator PKS 

12. Tim PBK Pusat mendorong masing-
masing unit untuk membuat bulletin 
budaya kerja. 

13. Menyelenggarakan atau mengirim 
pegawai untuk mengikuti diklat/
workshop/seminar 

14. Penyediaan anggaran di masing-
masing unit kerja untuk mengikuti 
diklat/workshop/ seminar 

15. Ciptakan mekanisme sharing knowl-
edge atas hasil diklat/workshop/ 
seminar tersebut 

16. Mengembangkan forum/satgas Inter-
nal di unit kerja, misalnya: · Satgas 
SPIP Daerah, GCG, SIA PDAM, 
SIMDA dll 

17. Satgas implementasi di masing-
masing unit melakukan sharing 
experience untuk peningkatan 
metode-metodenya. 

18. Membentuk Tim Think Tank : Forum 
Bahasa Inggris, dengan menciptakan 
metode peningkatan kemampuan 
berbahasa asing dll, Sharing dan 
diskusi informal 

19. Menyusun peta kompetensi/sumber 
daya pengetahuan pegawai 

20. Mendorong terciptanya inovasi 
produk baru (OBP Pusat dan 
Puslitbangwas) 

 
3.     PROGRAM TRANSPARANSI 
 
1. Menyediakan informasi progress 

penugasan pegawai dengan cara 
memberitahukan dan mendiskusikan 
setiap progress penugasan secara 
berjenjang. 

2. Mendorong peran dan fungsi kehu-
masan sebagai news humas, kegiatan 
yang dilakukan antara lain: memberi-
kan informasi kepada mass media 
dan peliputan/pemuatan berita 
dalam website BPKP. 

3. Membentuk Satgas Kehumasan 

4. Membentuk Website unit kerja. 
5. Mengikuti pameran kinerja pada 

event-event tertentu. 
6. Sosialisasi kebijakan Kepala Unit 

Kerja kepada seluruh pegawai dalam 
acara coffee morning pada setiap hari 
senin minggu pertama setiap bulan. 

7. Diumumkannya pertanggungjawaban 
berbagai kegiatan secara terbuka 
misalnya: pertanggungjawaban dana 
bencana alam, dana iuran karyawan. 

8. Sosialiasi kegiatan kantor melalui 
mass media. 

9. Membuat/mengusulkan kebijakan 
tertulis mengenai ketentuan rolling. 

10. Membuat Data base pegawai yang 
berisi tentang kinerja perorangan 
dalam bentuk perolehan HP, daftar 
penugasan serta keikutsertaan 
dalam PKS. 

11. Menyediakan sarana dan prasarana 
penyebaran informasi melalui web-
site, speaker, serta papan pengumu-
man. 

12. Melaksanakan rapat kerja dan pema-
paran program kerja kepada seluruh 
pejabat struktural dan pengendali 
teknis secara rutin. 

13. Menayangkan rekapitulasi realisasi 
anggaran belanja, realisasi HP dan 
Dinas luar kota per pegawai pada 
forum pertemuan Kaper dengan 
seluruh pegawai, melalui whiteboard 
dan media elektronik. 

14. Penerbitan buletin perwakilan BPKP 
setiap bulan. 

15. Menyediakan kotak saran. 
 
4.    PROGRAM KEBERSAMAAN 
DAN KESEJAHTERAAN 
 
Pelaksanaan Program Keber-
samaan Dan Kesejahteraan di-
dasarkan atas FOKUS EMPATI 
yaitu ; 
F : Family Gathering . 
O : Olah Raga, Outbound 
K : Koperasi, Kesehatan, Kesenian, 

Kebersihan/Kerja bakti 
U : Ucapan duka cita dan suka cita 
S : Silaturahmi, Seragam 
E : Equal Treatment 
M : Meeting, Makan Bersama 
P : Pemerataan Penugasan, Pisah Sambut, 

Paguyuban, Peduli Terhadap Ling-
kungan Sekitar 

 
P A R A I K A T T E  
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A : Arisan, Apresiasi 
T : Tanggung jawab sosial, Tambahan 

Penghasilan 
I : Insentif, Identitas Bersama 
 
5. PROGRAM AKHLAK DAN 

ETIKA 
 

1. Membentuk organisasi keagamaan/
kerohanian misalnya: Badan Amalan 
Islam (BAI), Persekutuan Doa Umat 
Kristiani, Komunitas Hindu 

2. Penyediaan buku-buku/majalah/
bulletin agama untuk perpustakaan 

3. Pembagian kitab suci kepada 
pegawai, publikasi success story 
individu danunit kerja, penyebaran 
CD lagu rohani dan yang bertema 
anti korupsi 

4. Pemasangan slogan/motto/kata-kata 
kebaikan, kata-kata bijak/mutiara 
yangditempatkan pada ruangan yang 
dapat dibaca oleh seluruh pegawai, 
dan pembacaan kata-kata mutiara 
sebelum doa bersama 

5. Menyusun dan menerapkan Etika 
berpakaian 

6. Melaksanakan pemilihan pegawai 
teladan/inovatif yang berintegritas 
tinggi 

7. Menyediakan sarana dan prasarana 
ibadah 

8. Doa pagi sebelum kerja dimulai dan 
sore setelah kerja seles 

9. Membuka warung jujur budaya 
kerja, dengan cara belanja mandiri 

10. Membudayakan senyum, salam, 
sapa, dan tanggap (SSST) 

11. Membudayakan ART (Apik, Resik 
lan Temata), penerapan clean desk/
room, dan tidak merokok di ruang 
kerja 

12. Upaya Organisasi memberikan pe-
mahaman program program : Pe-
latihan/seminar/workshop mengenai 
nilai akhlak, manajemen qolbu, ESQ, 
heart Intellegence, Pelatihan/seminar/
workshop mengenai nilai etika/
pengembangan potensi dan motivasi 
diri, antara lain berupa: mindshifting, 
pelayanan prima, character building 

13. Meningkatkan keimanan melalui 
kegiatan-kegiatan Keagamaan : 
 
Agama Islam 
• Shalat berjamaah Dhuhur dan 

Ashar dan Kultum ba’da shalat 

Ashar 
• Pengajian/ceramah/diskusi bu-

lanan untuk pegawai/dharma 
wanita 

• Kegiatan belajar membaca Al-
Quran bagi pegawai dan ke-
luarga 

• Pengumpulan dan penyaluran 
zakat, infaq dan shadakoh. 

• Memperingati hari besar Islam 
(tahun baru Islam, maulid, isra 
mi’raj) 

• Kegiatan Ramadhan, antara 
lain: berbuka puasa bersama, 
shalat  tarwih, MTQ tingkat 
unit kerja 

• Tabungan, penyembelihan dan 
penyaluran hewan qurban 
 

Agama Kristiani 
• Pelaksanaan kebaktian ber-

sama/Oikumene 
• Perayaan hari besar agama 

(Natal dan Paskah) 
• Retret dan rekoleksi 

 
Agama Hindu 
• Perayaan hari besar agama 

(Nyepi dan Galungan) 
• Metirta yatra (mengunjungi 

tempat suci dan sembahyang 
bersama) 

• Melaksanakan dharma santi 
• Mepelaspas dan pemberkatan 

gedung, kendaraan kantor. 
 
6.     PROGRAM PUNCTUALITY 
 
1. Sosialisasi ketentuan disiplin PNS 

dan jam kerja 
2. Pemasangan slogan / motto/ 

majalah dinding 
kata-kata 
budaya tertib/
disiplin 

3. Publikasi 
kegiatan 
punctuality 
melalui 
pengumuman, 
pamflet/
brosur/
buletin/ tulisan 

4. Mendorong 
penerapan 
daftar hadir 
elektronis (finger 

print) 
5. Mengoptimalkan peran Satgas GDN 

sesuai SK. 
6. Monitoring kehadiran pegawai den-

gan : 
• menutup daftar hadir pada pagi 

dan sore hari (untuk unit kerja 
yang belum menggunakan daf-
tar hadir elektronis). 

• membuat buku monitoring izin 
keluar kantor yang harus diisi 
pada atasan langsung masing-
masing 

• rekap daftar hadir setiap bulan 
dan mengumumkannya 

7. Evaluasi laporan GDN 
8. Optimalisasi penggunaan waktu 

kerja 
9. Sidak kehadiran pegawai 
10. Pemantauan Disiplin pelaksanaan 

Kegiatan Monitoring dan evaluasi 
kehadiran rapat, seminar, PKS, 
upacara bendera dan kegiatan lain-
nya yang diselenggarakan sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan pe-
laksanaan penugasan oleh atasan 
langsung 

11. Pemberian Reward bagi pegwai 
yang disiplin / berprestasi. 

12. Pemberian Punishment bagi Pembi-
naan dan pengenaan sanksi kepada 
pegawai yang tidak disiplin. 

13. Pengendalian Ketepatan Waktu 
Penugasan : Ketepatan waktu mulai 
penugasan, ketepatan waktu penye-
lesaian penugasan, ketepatan waktu 
penerbitan laporan melalui Kendali 
Mutu (KM12)serta  menciptakan 
buku monitoring penugasan, · kete-
patan waktu pengumpulan DUPAK, 
dan ketepatan waktu penerbitan 
laporan berkala. 

F : Family Gathering . 
O : Olah Raga, Outbound 

K : Koperasi, Kesehatan, Kesenian, Kebersihan/
Kerja bakti 

U : Ucapan duka cita dan suka cita 
S : Silaturahmi, Seragam 

E : Equal Treatment 
M : Meeting, Makan Bersama 

P : Pemerataan Penugasan, Pisah Sambut, Pagu-
yuban, Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar 

A : Arisan, Apresiasi 
T : Tanggung jawab sosial, Tambahan Penghasilan 

I : Insentif, Identitas Bersama 
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WORKSHOP SIA PDAM 
Kegiatan Bidang Akuntan Negara 

BPKP Perwakilam Provinsi Sulawesi Sela-
tan selama bulan Agustus pada umumnya 
diwarnai dengan kegiatan Audit Umum dan 
Kinerja PDAM serta assisstensi dan 
evaluasi GCG pada BUMN khususnya pada 
PT Perkebunan Nusantara XIV dan PT 
(Persero) Pelindo IV.  

Selain kegiatan tersebut di atas, 
dua orang PFA Bidang Akuntan Negara 
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
diutus untuk mengikuti workshop Sistem 
Informasi Akuntansi dan Billing System 
PDAM yang diadakan oleh Deputi Akuntan 
Negara pada tanggal 24 – 29 Agustus 2008 
di Hotel Poencer Cisarua, Jawa Barat. 
Workshop ini merupakan kelanjutan dari 
workshop yang pernah diadakan sebelum-
nya dan merupakan proses penyempur-
naan yang berkelanjutan atas program-
program yang ada.  

Program Aplikasi Sistem Informasi 
Akuntansi yang dirancang secara sistematis 
dan mengadopsi teknologi informasi ini 
akan menghasilkan output berupa pelapo-
ran atas seluruh transaksi keuangan peru-
sahaan dan disajikan dalam bentuk laporan 
keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi 
dan Laporan Arus Kas.  

Sistem Komputerisasi Akuntansi 
Billing System merupakan sub sistem yang 
tidak terpisahkan dari sistem komput-
erisasi Akuntansi PDAM Kabupaten/Kota 
(disingkat ”Sikompakk”), yang diimplemen-
tasikan dengan suatu sistem jaringan yang 
terintegrasi. Ruang lingkup implementasi 
Billing System yang telah terkomputerisasi 
terdiri dari beberapa sub sistem antara lain 
sub sistem penyambungan baru, sub sistem 
administrasi rekening, sub sistem pelaya-
nan pelanggan (customer service) dan sub 
sistem penagihan dan penerimaan kas.  

Sistem Informasi Akuntansi dan 
billing system yang terkomputerisasi dan 
terintegrasi diharapkan dapat memberikan 

kemudahan dalam melakukan pencata-
tan, pengolahan data transaski, serta 
menyajikan informasi yang akurat serta 
tepat waktu. 

Workshop ini diikuti oleh 47 
PFA bidang Akuntan Negara, dimana 
setiap perwakilan BPKP mengirimkan 
minimal 2 (dua) orang wakilnya  untuk 
kegiatan workshop tersebut, kecuali 
BPKP Perwakilan Provinsi Maluku hanya 
mengirimkan satu orang wakilnya, se-
dangkan BPKP Perwakilan Provinsi Su-
lawesi Tenggara tidak mengirimkan satu 
orangpun dikarenakan kesibukan Bidang 
Akuntan Negara di Perwakilan tersebut. 

Pada acara Penutupan work-
shop tersebut, Deputi Akuntan Negara 
Ardan Adiperdana sangat mengingatkan 
pentingnya menjaga “Citra” BPKP. Jan-
gan sampai asistensi atas aplikasi SIA 
PDAM maupun Billing System ini gagal 
dalam penerapannya, oleh karena itu 
SDM BPKP harus kompeten dan harus 
selalu siap melayani setiap permasalahan 
yang timbul walau penugasan asistensi 
sudah selesai (layanan purna asistensi), 
sehingga dapat memastikan program 
yang diaplikasikan dapat berjalan 
(running). 

P A R A I K A T T E  

Oleh : Marlina, SST, Ak  

Sistem Komputerisasi Akuntansi 

Billing System merupakan sub 

sistem yang tidak terpisahkan dari 

sistem komputerisasi Akuntansi 

PDAM Kabupaten/Kota (disingkat 

”Sikompakk”), yang 

diimplementasikan dengan suatu 

sistem jaringan yang terintegrasi.  
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Setiap hari, selepas shalat dhuhur, selama bulan Ramadhan, ada yang berbeda di mesjid BPKP Sulsel. Ya.. setiap hari, ada pengajian 
Ramadhan. Pengajian ramadhan ini mendatangkan ustadz  dari luar kantor dan membahas hal-hal yang menyangkut tentang 
keimanan. Pengajian tersebut tdak hanya sebatas pemberian ceramah keagamaan yang bersifat monolog saja, tetapi juga meng-
gunakan alat bantu powerpoint beserta lcd nya. Pemandu kegiatan Pengajian Ramadhan ini adalah , Anwar Syaifuddin, Ak, PFA di 
bidang Akuntan Negara. (ToniTriyulianto) 

Pengajian Ramadhan  

Pagi tadi, tanggal 2 September 2008 tepat pukul 9 pagi, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan telah di putar film / hasil liputan pidato 
pengarahan Kepala BPKP dan pembacaan Ikrar Komitmen Role Model yang di laksanakan di acara Forum Budaya Kerja tanggal 25 – 
30 Agustus 2008  di Lembang, Bandung. 
Video amatir liputan peserta Forum Budaya Kerja, Toni Triyulianto, Ak  (anggota KBK BPKP Sulsel) yang diberi nama “Oleh – 
oleh dari Bandung”,   cukup mampu menyedot perhatian seluruh karyawan/ti BPKP Sulsel. Acara pemutaran video “oleh-oleh dari 
Bandung”  tersebut di hadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, seluruh Kepala Bidang / Bagian selaku “role model” di lingkungan 
Budaya Kerja BPKP Sulsel,  seluruh PFA / Non PFA, dan dua orang pegawai Inspektorat BPKP yang kebetulan sedang bertugas di 
BPKP Sulsel. 
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel menyambut baik pemutaran  pidato pengarahan Kepala BPKP Bpk. Didi Wi-
dayadi.  Beliau berharap rekaman pidato pengarahan tersebut dapat dijadikan acuan keseriusan bagi seluruh pegawai BPKP Sulsel 
agar dapat mengembangkan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut beliau  menegaskan komitmen dan kesungguhannya 
untuk mensukseskan pengembangan budaya kerja di Lingkungan BPKP Sulsel.  Terakhir dalam sambutannya, Kepala Perwakilan 
mengharapkan agar ikrar komitmen yang dilakukan oleh Role Model Deputi dan Sekretaris Utama dapat ditiru dan dilaksanakan 
oleh para Role Model di Lingkungan Budaya Kerja BPKP Sulsel.  Salam Perubahan … ( ToniTriyulianto)  

Rapat Budaya Kerja   “Oleh-Oleh dari Bandung” 

Ada yang baru lho di BPKP Sulsel… Ya, setiap hari jum’at di ruang rapat kaper, ada kegiatan budaya kerja English is Fun.  Kegatan 
budaya kerja  ‘organisasi berbasis pengetahuan’ ini resmi di launching pada tanggal 22 Agustus lalu, oleh Kabid APD, Bp. Didik 
Krisdyanto.  Acara ini lebih menekankan kepada aspek penguasaan speaking dan listening. Pada pertemuan pertamanya, yang 
bertajuk “self introduction”  dihadiri oleh peserta lebih dari 12 orang, dari pegawai PFA maupun non PFA. Pertemuan ke-2, yang 
bertajuk ‘what do you usually do on Saturday and Sunday” , peserta sangat antusias mengungkapkan pendapat mereka. Sedangkan 
pada pertemuan ke-3, peserta dilatih “listening”nya, dengan mendengarkan lagu “Just For You” yang dibawakan oleh Riccardo 
Cocciante 
Pemandu kegiatan English is Fun ini adalah Nur Ana Sejati, Ak, MPA. Akuntan STAN, dan jebolan master di bidang public 
administration dari Australian Natonal Universty (ANU) – Canberra. Dalam wawancaranya dengan mba’ ana, beliau 
mengungkapkan harapannya untuk meng-inggriskan bahasa Indonesia di lingkungan BPKP Sulsel…        dahsyat mannnnnn!!! 
So.. don’t miss it.. Come and stay with us every Friday 08.30 – 09.30  (toni triyulianto)  

Engish is Fun 

Pada hari Jumat 29 Agustus 2008, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) 
Kenaikan Pangkat. Acara penyerahan SK ini dihadiri oleh para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat ini dilakukan di lapangan serbaguna Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini 
dilakukan di depan para Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka lebih memantapkan penerapan budaya 
kerja 
Adapun pegawai yang meneriman SK Kenaikan Pangkat tersebut berjumlah lima orang, yaitu Jamaluddin, SE yang merupakan PFA 
Bidang IPP, Rustia Razak, Supiaty, Matjdono Ngabdi dan Windrianingrum  (Ikhsan) 

Serah Terima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat  



INFO PENUGASAN 

NO URAIAN BIDANG 

1 Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Luwu Timur APD 

2 Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Luwu   APD 

3 Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Bone APD 

4 Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Polman APD 
5 Perpanjangan Asistensi Penyusunan Perubahan APBD dalam SIMDA Versi 2.1 di Kab. Luwu Utara APD 

6 Asistensi dan Implementasi SIMDA Versi 2.1 Kab. Bulukumba APD 

7 Asistensi Penatausahaan Keuangan daerah dengan SIMDA versi 2.1 Kota Palopo APD 

8 Pelatihan Kantor sendiri lingkup SKPD seluruh Kab. Barru APD 

9 Instruktur/Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca di Makassar APD 

10 Narasumber Bintek dan Aplikasi SIMDA Perencanaan APBD tahun 2009 di Kab. Mamuju APD 

11 Narasumber Bimtek Pemantauan TL dan Pemutakhiran LHP APD 

12 Audit Investigatif atas Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya dan Pengadaan 
pada Bagian Logistik Tahun Buku 2007 INVES 

13 Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Pengadaan Beras pada Perum Bulog Divre Sulsel Tahun 
2004 s.d 2007 INVES 

14 Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek NUSSP di Kelurahan 
Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar  TA 2006 INVES 

15 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan 
Beton, Talud, Drainase Poros Pajalesang - Allimbangeng (Cabbenge) TA 2007 INVES 

16 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Usaha 
Kelompok (PMUK) di Kabupaten SidrapTahun Anggaran 2006   INVES 

17 Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kab. 
Luwu Timur  Tahun Anggaran 2004-2007. INVES 

18 Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Proyek Pencetakan Sawah Baru Desa 
Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara  Tahun Anggaran 2007 INVES 

19 Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Peningkatan Jalan Poros Pedada - Salu-
tahu Kabupaten Mamuju   Tahun Anggaran 2003 INVES 

20 
Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Gabah/Beras pada Sub Divre 
Palopo Tahun Anggaran 2005-2006 INVES 

21 
Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin 
(Raskin) di Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja  Tahun Anggaran 2007 INVES 

22 Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi 
Sulawesi Selatan di Kabupaten Enrekang  Tahun Anggaran 2006. INVES 

23 
Pemberian Keterangan Ahli di PN Makassar atas Perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana Imbal 
Swadaya dan Dana Revitalisasi pada SMK Negeri 4 Makassar Tahun Anggaran 2006 INVES 

24 Sosialisasi Anti Korupsi (3 focus group) INVES 

25 Asistensi Pembuatan Pedoman GCG pada PT.PN XIV (Persero) Tahun 2008 AN 

26 Asistensi GCG pada PT.PN XIV (Persero) Tahun 2007 AN 

27 Asistensi GCG pada PT.Pelindo IV (Persero) Tahun 2008 AN 

28 Kompilasi atas Data Kinerja PDAM AN 
29 Audit Kinerja atas Satuan Kerja Sementara Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabu-

paten Takalar TA. 2007 IPP 

30 
Audit Kinerja atas Satuan kerja Sementara Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kab. 
Bantaeng TA. 2007 IPP 

31 
Audit Kinerja atas Satuan kerja Sementara Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kab. 
Luwu Utara TA. 2007 IPP 

32 Audit Kinerja atas Satuan kerja Sementara Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kab. 
Pinrang TA. 2007 IPP 

4 0  

P A R A I K A T T E  

Bulan Agustus bidang APD masih disibukkan dengan penugasan evaluasi LAKIP untuk beberapa kabupaten dan kegiatan asistensi 
SIMDA.  Di sisi lain, bidang Investigasi mengadakan sosialisasi program anti korupsi serta kegiatan audi investigatif lainnya. IPP tengah 
sibuk-sibuknya melakukan audit atas PEMP, Askeskin dan BPN. Bidang Akuntan Negara sedang melakukan asistensi GCG pada be-

berapa BUMN. Di bawah ini daftar penugasan pada BPKP Sul-Sel: 
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33 Audit Operasional atas Satuan Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ( PEMP) Kota Palopo IPP 

34 
Audit Kinerja atas Satuan kerja Sementara Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kab. 
Bulukumba TA. 2007 IPP 

35 Audit Interim atas Laporan Keuangan Kabupaten Road Majene (Loan IBRD No.4744 IND ) T.A 2007 IPP 

36 
Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Dekon Program Kesehatan Masyarakat Miskin pada Kabupaten 
Pinrang T.A 2007/2008 IPP 

37 
Audit Operasional atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Polewali Mandar T.A 2007 IPP 

38 
Audit Kinerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Program Kesehatan Perorangan ( Askeskin ) Kabu-
paten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 IPP 

39 Audit Operasional atas Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN ) 
Kab Gowa T.A 2007 IPP 

40 Audit Operasional atas PNBP pada Kantor BPN Kota Makassar T.A 2007 IPP 

41 
Evaluasi atas Program Penigkatan Kinerja Lembaga Peradilan & Penegak Hukum Lainnya pada Kanwil 
Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Selatan T.A 2007 IPP 

42 Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Dekon atas Program Kesehatan Masyarakat Miskin ( Askeskin) T.A 
2007/2008 IPP 

43 Audit Interim Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek EIRTP-2 Loan IBRD -4744 IND T.A 2007  IPP 

44 Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Dekon Program Kesehatan Masyarakat Miskin pada RSUD Bone 
T.A 2007/2008 IPP 

45 Audit Operasional atas PNBP pada Kantor BPN Kabupaten Mamuju T.A 2007 IPP 
46 Audit Interim atas Laporan Keuangan Proyek EIRTP-2 Kabupaten Bantaeng Loan IBRD 4744 IND T.A 

2008 IPP 

47 Audit Operasional atas Penghelolaan PNBP pada BPN Kabupaten Bone T.A 2007 IPP 

48 Audit atas Program Kesehatan Masyarakat Miskin ( Askeskin ) Jamkesmas T.A 2007/2008 ( Semester 
II Tahun 2007 s/d Semester I Tahun  2008 ) IPP 

49 
Evaluasi atas Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lain-
nya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Sungguminasa Tahun 2006 s/d Semester I 2008 IPP 

50 Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Dekon atas Program ASKESKIN T.A 2007/2008 pada Dinas Kese-
hatan Kab.Gowa IPP 

51 Audit Operasional atas PNBP DPKK TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar T.A 2007 IPP 

NO URAIAN BIDANG 
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