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Hesky Sembel  

Kapabilitas APIP bila disimak dari Hasil Rapat Koordinasi Nasional APIP 

2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang mengambil tema Aktualisasi Peran APIP 

sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan, menggugah kami untuk berkilas balik tentang 

apa saja yang telah dilakukan oleh BPKP Sulut dalam membina APIP Provinsi 

Sulut dalam rangka meningkatkan perannya dalam pengelolaan keuangan dan 

pembangunan di Provinsi Sulut.  

Dalam rakor yang dibuka oleh Wakil Presiden RI – Jusuf Kalla ini, Kepala 

BPKP melaporkan bahwa posisi level kapabilitas APIP saat ini  berada pada 

level 2 sebanyak 101 APIP atau 18% dan 7 APIP level 3, sehingga 454 atau 

80% APIP Pusat dan Daerah masih berada dalam posisi sampai dengan level 

satu. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dari BPKP selaku Pembina 

APIP dalam memenuhi target RPJMN, yaitu  sebesar 85% APIP memiliki ting-

kat kapabilitas di level 3 pada tahun 2019. Dalam rakor tersebut, Menteri 

PANRB — Asman Abnur, menambahkan bahwa APIP harus dapat menjadi 

mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan 

dapat memberikan early warning system sebelum terjadinya penyimpangan 

dan untuk mencapai hal tersebut saat ini APIP masih memerlukan pembena-

han dalam hal independensi, profesionalisme, proses bisnis pengawasan inter-

nal. 

Begitu besar harapan pemerintah atas peran APIP dalam rangka mewujud-

kan masyarakat yang sejahtera sebagaimana telah dinyatakan dalam Nawa 

Cita Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, bertolak dari rakor APIP tang-

gal 23 Agustus 2016, majalah Tabea edisi September 2016 mengetengahkan 

apa saja yang telah dilakukan BPKP Sulut dalam rangka meningkatkan peran 

APIP melalui usaha peningkatan level APIP. Halaman utama majalah diisi 

dengan pemantapan peran BPKP dalam peningkatan kapabilitas APIP di Su-

lawesi Utara, dan usaha nyata dari BPKP Sulut dalam rangka peningkatan 

peran tersebut, diikuti dengan artikel lain untuk dalam rangka penguatan 

peran APIP. Halaman-halaman selanjutnya akan diisi dengan artikel current 

issue yang merupakan karya dari PFA/Pegawai BPKP dengan tujuan agar 

SDM BPKP semakin mumpuni dalam rangka meningkatkan perannya sebagai 

Pembina APIP, khususnya APIP di Provinsi Sulawesi Utara. Kami juga men-

yampaikan jurnal kegiatan pilihan BPKP Sulut sampai Agustus 2016, terma-

suk dokumentasi kegiatan dan budaya kerja BPKP Sulut dalam menciptakan 

suasana yang aman, nyaman, tertib, dan mendukung peningkatan kinerja 

pegawai BPKP Sulut. Dengan semangat kemerdekaan 17 Agustus, kami tak 

lupa menampilkan profil tokoh terkemuka yang juga pahlawan nasional dari 

bumi Nyiur Melambai—Dr. Sam Ratulangi. 

Akhir kata, kami selalu menerima kritik yang membangun dan masukan 

dari para pembaca, agar majalah ini semakin bertambah baik dan berkualitas 

dan berdaya guna bagi pembaca yang budiman. 

Kepala Perwakilan  

Sekapur SirihSekapur SirihSekapur Sirih   

S E P T E M B E R  2 0 1 6   

Redaksi menerima tulisan 

(laporan, reportase, feature dan 

saduran) yang berkaitan dengan 

masalah pengawasan keuangan 

dan pembangunan. Tulisan men-

jadi hak milik redaksi. Isi Tabea 

Manado News belum tentu men-

cerminkan kebijakan, pendapat 

dan sikap Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara. 
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D 
alam ringkasan Progam/Kegiatan BPKP Ta-

hun 2016 yang terkait dengan pembinaan 

Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah 

Daerah (APIP), antara lain  ditetapkan pro-

gram kegiatan/indikator yang harus dicapai dari bulan 

Januari s.d. Desember 2016 sebagai berikut : 

Seiring dengan usia Provinsi Sulawesi Utara yang akan 

menginjak umur 52 tahun pada tanggal 23 September 2016 

atau salah satu provinsi tertua di Indonesia, sudah sepan-

tasnya kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara dan kapabilitas APIP 15 (lima belas) Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara minimal men-

capai Level 2. Namun kenyataannya fakta menyatakan 

lain. Menurut hasil evaluasi sampai dengan tahun 2015, 

kapabilitas APIP baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

maupun 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten/Kota be-

lum ada yang ber-level 3 dan belum seluruhnya mencapai 

level 2, dimana masih terdapat 13 APIP kabupaten/kota se-

Sulawesi Utara yang berada di level 1.  

Menurut  IIA - Organizational Governance: Guidance for 

Internal Auditors,  APIP berperan dalam rangka 

memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas 

kelayakan struktur tatakelola dan keefektifan kinerja dari 

aktivitas tertentu dari organisasi/instansi pemerintah 

(watchdog, konsultan, quality assurance); bertindak 

sebagai katalisator perubahan, dan memberikan saran 

atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk 

meningkatkan struktur dan praktek tatakelola 

(catalysts for change). Hal yang sama ditegaskan 

dalam Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 tentang 

SPIP bahwa peran APIP adalah memberikan 

keyakinan yang memadai atas ketaatan, 

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian 

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah (assurance activities); 

memberikan peringatan dini dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah (anti corruption activities); dan  

memelihara dan meningkatkan kualitas tata 

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah (consulting activities). Dari 

kedua definisi tersebut, berarti keberadaan 

APIP melekat pada auditornya, yaitu  auditor yang 

profesional dan kompeten.  Sebagaimana diatur dalam 

pasal 51 sd. 55 PP 60 Tahun 2008,  auditor yang 

professional dan kompeten adalah auditor yang memilki 

kompetensi keahlian auditor yang tersertifikasi melalui 

program sertifikasi JFA, memenuhi Kode Etik dan Standar 

Audit, melaporkan hasil penugasannya sesuai dengan 

kebutuhan pemangku kepentingan, dan melaksanakan 

tugasnya secara independen dan obyektif. 

Namun kondisi peran APIP di Indonesia pada umumnya 

dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini 

masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya karena masih banyak berada pada level 1. 

Hal ini terlihat dari masih rendahnya Indeks Persepsi 

Upaya BPKP dalam rangka PeningkatanUpaya BPKP dalam rangka PeningkatanUpaya BPKP dalam rangka Peningkatan   

Kapabilitas APIP Pemerintah DaerahKapabilitas APIP Pemerintah DaerahKapabilitas APIP Pemerintah Daerah   

di Provinsi Sulawesi Utaradi Provinsi Sulawesi Utaradi Provinsi Sulawesi Utara      
oleh: 

Harapan Tampubolon, SE., MM., CFrA. *) 

Uraian Kegiatan/Indikator Level Target 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 

Pemerintah Provinsi 

Level 3 10% 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 

Pemerintah Provinsi 

Level 2 40% 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Level 2 25% 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 

Pemerintah Provinsi 

Level 1 40% 

Meningkatnya Kapabilitas APIP  

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Level 1 65% 
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Korupsi (IPK), kualitas pelayanan publik belum baik, dan 

masih rendahnya presentase instansi  pemerintah yang 

dinilai akuntabel.  

Rendahnya level APIP antara lain disebabkan inde-

pendensi dan obyektivitas APIP belum dapat diterapkan 

sepenuhnya, lemahnya manajemen /tata laksana/ bisnis 

proses APIP, tidak terpenuhinya kebutuhan formasi 

Auditor, kurangnya alokasi anggaran APIP dibandingkan 

total APBN/APBD, struktur organisasi dan pola 

hubungan belum sepenuhnya sesuai dengan APIP yang 

efektif, kurangnya pengembangan kompetensi, lemahnya 

manajemen SDM APIP terutama rekrutmen dan pola 

karier, dan organisasi profesi auditor belum terbentuk 

sehingga standar audit, kode etik, dan peer review belum 

s e p e n u h n y a 

tersedia dan belum 

dapat dilaksanakan 

dengan efektif.  

APIP yang ideal 

menurut PP 60 ta-

hun 2008 ialah 

APIP yang dalam 

melaksanakan tu-

gasnya  inde-

penden, mendapat-

kan mandat yang 

cukup, mempunyai 

akses yang me-

madai, transparan, 

kecukup anggaran, 

k e p e m i m p i n a n 

kompeten, auditor 

yang independen, dukungan dari semua pihak yag berke-

pentingan, mempunyai Standar Audit dan Kendali Mutu, 

dan mempunyai kode etik perilaku auditor. 

Lalu apa yang harus dilakukan agar kapabilitas APIP di 

Provinsi Sulawesi Utara agar bisa meningkat ke level 2 

pada tahun 2016?. Menurut Pusbin JFA tahun 2014, 

strategi pengembangan kapabilitas APIP dilakukan me-

lalui Penguatan Kelembagaan APIP, Pengembangan Tata 

Laksana Pengawasan, dan Pengembangan SDM 

Pengawasan dan Profesionalisme Auditor. Melalui 

strategi tersebut, kemudian dikembangkan rencana aksi. 

Adapun strategi pengembangan kapabilitas APIP yang 

ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Kelembagaan APIP 

a. Membahas payung hukum pengawasan intern 

dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

penguatan independensi, peran dan kewenangan 

APIP;  

b. Menyusun draft Peraturan Pemerintah Daerah 

mengenai Grand Design Peningkatan Kapabilitas 

APIP Daerah; 

c. Mengajukan atensi kepada Kepala Daerah untuk 

menyediakan anggaran yang cukup untuk 

menjalankan tugas pengawasan intern dan 

pengembangan kapasitas APIP termasuk bisnis 

proses maupun SDM.  

2. Pengembangan Tata Laksana Pengawasan 

a. Melaksanakan self assessment level kapabilitas 

APIP diawali dengan sosialisasi pedoman 

assessment;  

b. Menyiapkan 

pedoman peer-

r e v i e w  d a n 

p e l a k s a n a a n 

pilo t ing peer-

review; 

c. Penyusunan 

S t a n d a r 

P e n g a w a s a n 

Intern dan Kode 

Et ik  sebe lum 

organisasi profesi 

terbentuk; 

d . P e n i n g k a t a n 

K o m p e t e n s i 

Pimpinan APIP.  

3. Pengembangan 

SDM Pengawasan  dan Profesionalisme Auditor 

a. Pengembangan kebijakan rekrutment, seleksi 

pemagangan dan penempatan auditor untuk 

memenuhi kebutuhan formasi auditor;  

b. Mendorong terbentuknya forum bersama APIP di 

setiap provinsi sebagai sarana komunikasi/

sosialisasi program peningkatan kapasitas APIP;  

c. Sosialisasi kepada Pimpinan Kementerian/

Pimpinan Daerah melalui forum bersama (Fober) 

APIP tentang pentingnya program peningkatan 

kapasitas APIP;  

d. Pembahasan pembentukan organisasi profesi;  

e. Peningkatan tunjangan auditor dan perpanjangan  

Batas  Usia Pensiun (BUP). 

Sampai dengan semester I Tahun 2016, Perwakilan BPKP 

Tiga Strategi Utama Peningkatan Kapabilitas APIP yang dituangkan dalam suatu   Rencana 

Aksi (dok. Satgas Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP - Pusbin JFA BPKP) 
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Sampai dengan se-

mester I Tahun 2016, 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi 

Utara selaku Pem-

bina APIP telah me-

lakukan beberapa 

upaya dalam rangka 

menaikkan level 

APIP di Provinsi Su-

lawesi Utara. Pembi-

naan yang diberikan 

berupa pengemban-

gan kapasitas APIP 

dan peningkatan pro-

fesionalisme auditor 

APIP. Pengemba-

ngan kapasitas APIP 

antara lain dilaku-

kan dengan mem-

fasilitasi kegiatan  

sosialisasi aplikasi 

monitoring tender pra-DIPA kepada APIP se-Provinsi Su-

lawesi Utara pada tanggal 26 Januari 2016. Aplikasi yang 

dibuat oleh BPKP sebagai tool untuk memonitor progres 

pelaksanaan tender pra-DIPA di seluruh K/L/P. Hasil pen-

ginputan oleh K/L/P kemudian akan dikompilasi oleh 

BPKP dan akan dilaporkan secara langsung periodik 

kepada presiden. Masing-masing inspektorat diberikan 

User ID dan Password untuk log in ke dalam aplikasi, dan 

dipandu cara penginputan data-data yang dibutuhkan. Ke-

mudian pada tanggal 5 April 2016, Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara memfasilitasi penyelenggaraan 

Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara. Rakor yang dihadiri 

seluruh APIP Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan  

dalam rangka pelaksanaan reviu penyerapan anggaran, 

pengadaan barang dan jasa, dan monitoring penyaluran 

dan penggunaan dana desa. Selanjutnya, pada tanggal 19 

Juli 2016 diselenggarakan Sosialisasi dan Workshop Reviu 

Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran serta 

Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2016 yang 

melibatkan APIP Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  

Dalam rangka mengembangkan profesionalisme APIP 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara telah memfasilitasi penyelengga-

raan Diklat Pemben-

tukan Auditor Ahli di 

Lingkungan Pemerin-

tah Kabupaten Bo-

laang Mongondow 

Selatan dan Bolaang 

Mongondow Utara. 

Diklat diikuti 30 (tiga 

puluh) orang pe-

serta  dan diselengga-

rakan dengan pola 

PNBP  selama 190 

jam pelatihan  mulai 

tanggal 9 Februari 

2016 sampai dengan 

tanggal 1 Maret 2016. 

Kemudian pada tang-

gal 4 April 2016 sam-

pai dengan tanggal 

22 April 2016, Per-

wakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi 

Utara menyelenggarakan diklat Diklat Pembentukan 

Auditor Ahli Pertama program STAR Project BPKP dengan 

jumlah peserta 35 orang berasal dari BPKP sebanyak 1  

dan 34 orang dari APIP Daerah. 

Dengan kondisi terkini kapabilitas APIP Provinsi Sulawesi 

Utara maupun APIP Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah dan akan 

terus mengimplementasikan strategi pengembangan kapa-

bilitas APIP, yang dilakukan melalui Penguatan Kelemba-

gaan APIP, Pengembangan Tata Laksana Pengawasan, 

dan Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme 

Auditor. Sesuai PP 60 Tahun 2008, penguatan kapabilitas 

APIP dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Kepala 

BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design 

Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara senantiasa 

mendorong dan membantu APIP melaksanakan 

peningkatan kapabilitas APIP di lingkungannya, agar 

kapabilitas seluruh APIP di Sulawesi Utara dapat 

mencapai Level 2 pada akhir tahun 2016 dan mampu 

mencapai Level 3 sebelum tahun 2019.  

*) Penulis adalah Korwas JFA Bidang Akuntan Negara pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Kejujuran adalah mahkota pengawasan. (Dr. Gandhi) 

Inzet: Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan, serta 

Plt. Sekda  Bolaang Mongondow Utara meninjau Diklat Pembentukan Auditor 

Ahli di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow Utara & Bolaang Mongondow 

Selatan, yang bertempat di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara  
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F 
enomena terjadinya peningkatan tuntutan pe-

laksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap 

terwujudnya good governance dan clean govern-

ance di Indonesia menjadi suatu hal yang wajar, 

karena berkembangnya kesadaran yang merupakan salah 

satu pembuktian dugaan bahwa terjadinya krisis ekonomi 

di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengel-

olaan (bad governance) dan buruknya birokrasi. Banyakn-

yafakta-fakta yang terungkap tentang kinerja pemerintah 

yang bisa dinilai kurang memuaskan, mulai dari pengung-

kapan kasus-kasus korupsi hingga penganggaran yang di-

luar batas wajar, membuat tuntutan terhadap akuntabili-

tas sektor publik sangatlah tinggi .Terdapat tiga aspek 

utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang 

baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, 

dan pemeriksaan. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pi-

hak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Per-

wakilan Rakyat (DPR/D) untuk mengawasi kinerja pemer-

intahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang 

dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem 

dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik se-

hingga tujuan organisasidapat tercapai  

Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan 

memiliki kompetensi professional untuk memeriksa 

apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan stan-

dar yang ditetapkan. 

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi mana-

jemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu 

instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, 

serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetap-

kan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas 

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk men-

dorong terwujudnya good governance dan clean government 

dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efek-

tif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terha-

dap pemerintah adalah Aparat Pengawas Intern Pemerin-

tah (APIP). APIP mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan pengawasan umum pemerintah dan tugas lain 

yang diberikan, sehingga dalam tugasnya APIP sama de-

ngan auditor internal.  

Peningkatan Kapabilitas APIP 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah in-

stansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksana-

kan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pe-

merintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri 

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/

unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, In-

spektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 

Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit 

pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lain-

nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 

reviu, evaluasi,pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan memadai, tugas dan fungsi or-

ganisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang me-

madai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 

tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 

untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke-

pemerintahan yang baik.  

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa 

sosialisasi, asistensi dan konsultansi.  Kegiatan audit yang 

dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelom-

pokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:  

Peran Penting Peningkatan KapabilitasPeran Penting Peningkatan KapabilitasPeran Penting Peningkatan Kapabilitas   

Aparat Pengawasan Intern PemerintahAparat Pengawasan Intern PemerintahAparat Pengawasan Intern Pemerintah   
oleh: 

Hery Budi Santoso, SE., Ak., MM., CA., CRGP.*) 

Perwujudan kesejahteraan masyarakat  yang merupakan tujuan dan cita-cita bangsa hanya dapat dicapai apabila 

prasyarat utama yakni pemerintahan terselenggara dengan baik (Good Governance). Oleh karena itu, pemerintah 

membutuhkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan ber-

tanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme  
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1) Audit atas laporan keuangan yang 

bertujuan untuk memberikan opini 

atas kewajaran  penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang diterima umum. 

2) Audit kinerja yang bertujuan untuk 

memberikan simpulan dan reko-

mendasi atas pengelolaan instansi 

pemerintah secara ekonomis, efisien 

dan efektif.  

3) Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit  yang bertu-

juan untuk memberikan simpulan  atas suatu hal yang 

diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit  

investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fo-

kus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang ber-

sifat khas lainnya.  

Untuk mendukung tugas APIP, maka dibutuhkan kemam-

puan ataupun kapabilitas. Model Kapabilitas Pengawasan 

Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) 

adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek

-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan 

intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan 

jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka 

mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk 

memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan 

profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju 

kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat 

dan efektif.  

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pen-

gawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait 

yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP 

yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran 

APIP secara efektif.  

Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability 

Model (IA-CM) dikelompokkan ke dalam lima tingkatan 

(level) berdasarkan The Institute of Internal Auditor (IIA)

dengan beberapa penyesuaian, yaitu Level 1 (Initial), Level 

2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4, (Managed)

dan Level 5 (Optimizing). Setiap level terdiri dari enam 

elemen yang dipetakan, yaitu Peran dan Layanan APIP, 

Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan 

Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, 

serta Struktur Tata Kelola.  

Setiap tingkat kapabilitas menggambarkan karakteristik 

dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut. Se-

suai dengan ukuran atau kompleksitas sebuah Kemente-

rian/Lembaga/Pemerintah Daerah ataurisiko yang terkait 

dengan meningkatnya kegiatan, maka membutuhkan ka-

pabilitas pengawasan intern yang lebih baik lagi.  

Peningkatan kapabilitas diperlukan oleh APIP untuk 

menuju ke organisasi yang lebih efektif. 

Dalam upaya meningkatkan kapabili-

tasnya, APIP perlu melakukan 

penilaian mandiri (Self Assessment) ter-

hadap elemen-elemen  yang harus dipe-

nuhi sehingga diketahui kondisi APIP 

saat ini, serta diketahui elemen  yang 

memerlukan perbaikansebagai dasar 

untuk menyusun Action Plan menuju ke 

level kapabilitas yang lebih 

tinggi.Secara umum, perbaikan kapabilitas APIP dilaku-

kan dalam beberapa tahapan, yakni: 

1) APIP melakukan penilaian secara mandiri terhadap 

kapabilitas yang dimiliki untuk menentukan level yang 

atau tingkatan. 

2) Memetakan  kondisi berdasarkan enam elemen yakni  

Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik 

Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Bu-

daya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata 

Kelola. 

3) Apabila APIP berada pada Level 1 dan 2, maka perbai-

kan dan pengembangan dapat dilakukan secara mandiri 

agar dapat meningkat ke level yang lebih tinggi. 

4) Penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan prosedur  

(infrastruktur) yang sudah ada/tersedia, namun masih 

terdapat  hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, standar audit, best practices. 

5) Peningkatan  kompetensi SDM agar mampu  melak-

sanakan pengembangan kapabilitas APIP (Ability to 

Perform)  dan aktivitas utama APIP dengan mengikut-

sertakan dalam kegiatan diklat, sosialisasi, bimtek dan 

workshop 

6) Memelihara dan mengembangkan kapabilitas profesion-

alnya  secara berkelanjutan 

Penutup 

Peran APIP yang efektif diwujudkan dengan jalan mem-

berikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan 

penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah, 

memberikan peringatan dini (early warning system) dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penye-

lenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta 

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penye-

lenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah. Pening-

katan kapabilitas yang merupakan upaya APIP untuk 

memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelemba-

gaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber 

daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan 

fungsi APIP yang efektif mutlak sangat diperlukan. 

*) Penulis adalah Korwas Bidang Pengawasan IPP  

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 



999  

 SEPTEMBER 2016  SEPTEMBER 2016    

HHHALAMANALAMANALAMAN   UUUTAMATAMATAMA   
   

H 
al tersebut dimulai dari peningkatan kuali-

tas Pusdiklatwas BPKP, program kerja 

Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan 

APIP (P3A) BPKP yang definitif bersama 

dengan perwujudan nyata komitmen Kepala Daerah un-

tuk menyediakan anggaran dan adanya input peningka-

tan kapabilitas APIP setiap tahunnya dan dilaporkan di 

dalam LPPD. Tindakan nyata secara bersama - sama me-

rupakan jalan menuju tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Masyarakat mengharapkan APIP dapat memberikan kon-

tribusi bagi peningkatan efektivitas tata kelola, mana-

jemen risiko, dan pengendalian intern organisasi, dalam 

mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, 

dan belakangan ini seringkali disebutkan oleh Ketua 

KPK bahwa APIP perlu untuk meningkatkan kapabilitas 

intern yang bebas dari intervensi Penguasa. 

Dari hasil pemetaan dan penilaian mandiri (assessment) 

serta kegiatan peningkatan mandiri kapabilitas APIP 

tahun 2010 s.d. 2014 dengan menggunakan metode IACM 

terhadap 474 APIP Pusat dan Daerah (57 APIP Pusat dan 

417 APIP Daerah), diperoleh kondisi Kapabilitas APIP 

saat ini, yaitu sebanyak 85,23% atau 404 unit APIP ma-

sih berada di level 1 (Initial), sebesar 14,56% atau 69 unit 

APIP berada di level 2 (Infrastructure), dan 1 unit APIP 

atau 0,21% berada di level 3 (Integrated). 

Yang dimaksud dengan Capaian Kapabilitas APIP, 

adalah level kemampuan untuk melaksanakan tugas– 

tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang 

saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompe-

tensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat 

mewujudkan peran APIP secara efektif. 

Definisi tersebut merujuk kepada Standar Capaian Kapa-

bilitas  menurut Internal Audit Capability Model (IACM),  

yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kepala 

BPKP Nomotr 1633 Tahun 2011 tentang Kapabilitas 

APIP, hasil riset dari The Institute of Internal Auditor 

(IIA), yang membagi capaian Kapabilitas kedalam 5 

(lima) level, yakni: 

1. Level 1 (Initial) 

Belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, 

tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergan-

tung kepada kinerja individu Proses Peningkatan Kapa-

bilitas APIP auditor yang dimiliki sehingga APIP belum 

dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai 

peraturan dan mencegah korupsi. 

2. Level 2 (Infrastucture) 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses au-

dit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah 

membangun infrastruktur namun baru sebagian yang 

telah selaras dengan standar audit, dengan outcome 

mampu memberikan keyakinan yang memadai proses 

sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya 

korupsi. 

3. Level 3 (Integrated) 

Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan 

secara seragam dan selaras dengan standar, dengan out-

come APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan eko-

nomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan 

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pen-

gendalian intern. 

4. Level 4 (Managed) 

Unit audit internal telah mengintegrasikan semua infor-

masi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola 

dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu 

memberikan assurance secara keseluruhan atas tata ke-

lola, manajemen risiko dan pengendalian intern. 

5. Level 5 (Optimizing), 

unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar 

baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk per-

baikan berkelanjutan, dengan outcome APIP menjadi 

agen perubahan.  

Peningkatan Kapabilitas APIPPeningkatan Kapabilitas APIPPeningkatan Kapabilitas APIP   

bersama APIP Lainnya bersama APIP Lainnya bersama APIP Lainnya    

oleh: 

Dwi Winarno, SE. *) 

Kebutuhan akan peningkatan kapabilitas BPKP bersama dengan APIP menuju sekurang-kurangnya level 3 

skala IACM dapat terwujud secara bertahap dengan strategi yang terintegrasi.  
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Sebagai jawaban atas tantangan di atas, BPKP telah 

memiliki unit khusus sebagai wadah bagi peningkatan ka-

pabilitas APIP melalui sistem diklat sampai pada perkem-

bangannya saat ini Pusdiklatwas BPKP mampu untuk 

menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Auditor Online (USA 

Online) untuk pertama kalinya. 

Selain itu, fakta bahwa BPKP selaku satu dari sedikit 

APIP yang berada dalam tingkat 3 menurut skala IACM, 

mendorong BPKP untuk membuat terobosan baru dengan 

adanya kelompok jabatan fungsional auditor bidang Pro-

gram dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah. Berkaitan dengan pembinaan APIP, 

peran P3A sebenarnya memiliki peranan sentral karena 

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan 

pembinaan, sertifikasi APIP, penjenjanjangan dan hal - hal 

yang berkaitan dengan mendorong kapabilitas APIP. 

Skema tugas dan fungsi P3A ini tentunya akan memerlu-

kaan koordinasi secara teknis dan intensif dengan Kepala 

Daerah, sebagai mitra BPKP dan selaku Pejabat Pembina 

Kepegawaian di daerah yang berwenang menentukan arah 

pembinaan APIP. 

Sebuah fakta lain yang tidak dapat dipungkiri dan memer-

lukan tindakan yang stratejik secara teknis, mengingat 

bahwa data yang didapatkan dari penilaian IACM yakni 

sebesar 85,23% dari total APIP baik pusat maupun daerah 

masih berada pada tingkat - 1 (Initial) dalam skala IACM. 

Inventarisasi tersebut merupakan kondisi yang mempri-

hatinkan karena APIP selaku elemen pemerintahan yang 

sifatnya sebagai "pengawas" ternyata belum mampu opti-

mal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tersebut. 

Untuk mencapai target tersebut, perlu 

untuk diambil langkah strategis, 

berupa: 

1. Mengingat bahwa BPKP memiliki 

peran penjaminan kualitas dan moni-

toring pembinaan APIP, maka tugas 

pokok dan fungsi dari bidang P3A 

perlu ditinjau kembali, supaya rincian 

tugas pokok dan fungsi bidang P3A 

lebih definitif dan lebih dapat dipa-

hami secara utuh oleh semua Perwaki-

lan BPKP. 

2. Komitmen dari Kepala Daerah se-

laku Pejabat Pembina Kepegawaian di 

daerah yang berwenang untuk menen-

tukan arah pembinaan APIP sangat 

diperlukan bagi peningkatan kualitas 

APIP di daerah. Wujud nyata dari ko-

mitmen Kepala Daerah terhadap peningkatan kapabilitas 

APIP dapat ditunjukkan melalui ketersediaan anggaran 

dan menambah input peningkatan kapabilitas APIP seba-

gai program daerah yang setiap tahunnya dilaporkan 

dalam LPPD. 

3. Melihat bahwa baik BPKP maupun Pemerintah Daerah 

masing-masing memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsi 

di dalam peningkatan kapabilitas APIP. Kebutuhan akan 

hal ini menjadi titik balik yang penting baik bagi BPKP 

maupun Pemerintah Daerah, yang akan mendorong kedua 

belah pihak saling bekerjasama, koordinasi, dan sepakat 

untuk saling mengisi dalam meningkatkan kapabilitas 

APIP. Adanya tanggung jawab, tugas dan fungsi tersebut, 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menga-

jak, dan mendorong APIP Daerah, melalui Kepala Daerah 

untuk berkomitmen dalam peningkatan kapabilitas APIP 

Dengan demikian, dengan dilakukannya peningkatan ka-

pabilitas APIP oleh BPKP bersama-sama dengan APIP 

Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan man-

faat sebagai: 

1. Sarana mengkomunikasikan efektivitas dan kualitas 

layanan unit pengawas intern pada organisasi dan para 

pemangku kepentingannya. 

2. Kerangka penilaian kapabilitas dan aktivitas unit pen-

gawas intern dalam memenuhi standar profesi. 

3. Peta jalan (road map) peningkatan kapabilitas unit pe-

ngawas intern.  

*) Penulis adalah PFA pada Korwas Bidang P3A 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Tingkatan IA-CM

LEVEL 5
Optimizing

LEVEL 4
Managed

LEVEL 3
Integrated

LEVEL 2
Infrastructure

LEVEL 1
Initial

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas 

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, 

ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan 

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan 

pengendalian intern

APIP mampu menjamin proses 

sesuai peraturan,mampu 

mendeteksi terjadinya korupsi

APIP belum dpt memberikan 

jaminan atas proses tata kelola 

sesuai peraturan dan 

mencegah korupsi

Inzet: Leveling APIP berdasarkan IA-CM 
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endahnya penyerapan anggaran pada tahun 2015, 

terutama Belanja Barang dan Belanja Modal 

berdampak pada perlambatan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut berulang di tahun 2016, pemerintah telah melakukan 

berbagai kebijakan untuk mempercepat government spending 

atau belanja pemerintah terkait penyerapan anggaran dan 

tender Pra DIPA/DPA tahun 2016. Percepatan penyerapan 

anggaran diharapkan 

dapat menjaga 

momentum pertumbuhan 

ekonomi tinggi yang 

ditunjukkan dengan 

tingginya kepercayaan 

dan minat investasi 

terhadap Indonesia, serta 

nilai tukar Rupiah yang 

stabil. 

Pelaksanaan reviu 

Tender Pra DIPA/Perda 

APBD oleh APIP K/L/P 

patut diapresiasi karena 

dalam waktu yang relatif 

singkat, telah 

menghasilkan informasi 

mengenai perkembangan 

pelaksanaan tender Pra 

DIPA/Perda APBD bagi 

Presiden dan pimpinan 

K/L/P. Selanjutnya, 

peran early warning dan quality assurance oleh APIP tersebut 

dilakukan secara berkesinambungan melalui reviu 

penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa serta 

ditambahkan dengan reviu penyaluran dan penggunaan Dana 

Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala setiap 

tiga bulan (triwulan). 

APIP Pemda wilayah Provinsi Sulawesi Utara turut berperan 

aktif melaksanakan program ini. Diawali dengan Rapat 

Koordinasi (Rakor) APIP Pemda yang dihadiri oleh seluruh 

APIP (16 Pemda) pada tanggal 26 Januari 2016, masing-

masing APIP Pemda kemudian melakukan reviu tender Pra 

DIPA dan penyerapan anggaran, yang hasilnya telah diinput 

ke Aplikasi Tender PA, PBJ, Dana Desa yang dikembangkan 

oleh BPKP. Hasil reviu yang diinput ke dalam Aplikasi 

dikompilasi dan dilaporkan langsung kepada Presiden, 

sehingga Presiden dapat memperoleh informasi yang akurat 

dan cepat mengenai penyerapan anggaran secara nasional. 

Kesinambungan kegiatan dilanjutkan dengan reviu 

penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa 

triwulan I dan triwulan II tahun 2016. Dengan adanya 

semangat yang tinggi dari para APIP Pemda, sehingga proses 

reviu dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Waktu 

pelaksanaan dan penginputan hasil reviu yang relatif terbatas 

membuat APIP Pemda yang dibantu oleh pendamping (LO) 

dari BPKP harus bekerja keras, agar proses reviu dapat tepat 

waktu dilaporkan kepada Presiden. Sehingga sampai dengan 

detik-detik penutupan waktu inputing hasil reviu ke Aplikasi 

harus APIP Pemda terus berjuang. 

Adanya permasalahan sulitnya jaringan internet di beberapa 

daerah seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan 

Talaud turut menambah tantangan. Sehingga APIP Pemda 

harus datang langsung ke Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi 

Utara untuk mendapatkan jaringan internet dan melakukan 

inputing hasil reviu. Namun, hal ini tidak menyurutkan 

semangat para APIP Pemda se-Sulawesi Utara untuk turut 

serta mencapai peran early warning dan quality assurance, 

sehingga mampu memberikan value added (nilai tambah) bagi 

proses pemerintahan. (humas/faes) 

Kerja Keras APIP Pemda seKerja Keras APIP Pemda seKerja Keras APIP Pemda se---Sulawesi Utara agarSulawesi Utara agarSulawesi Utara agar   

Reviu Anggaran, PBJ, dan Dana Desa Tepat WaktuReviu Anggaran, PBJ, dan Dana Desa Tepat WaktuReviu Anggaran, PBJ, dan Dana Desa Tepat Waktu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet:  Aplikasi Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa  
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D 
i sela-sela kunjungannya ke Bumi Nyiur 

Melambai untuk menghadiri pelantikan Guber-

nur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Utara di Manado, hari Senin tanggal 15 Febru-

ari 2016. Kepala BPKP—Ardan Adiperdana berkunjung ke 

Kantor Perwakilan BPKP Sulut. Kepada Kepala Perwaki-

lan BPKP Sulut—Sihar Panjaitan, Ak., MM. CA., CFrA, 

QIA., dan para pejabat struktural BPKP Sulut, Ardan 

Adiperdana mengingat-

kan tantangan BPKP ke 

depan adalah terwujud-

nya BPKP Centris, yaitu 

BPKP yang mampu mem-

berikan rekomendasi 

yang bersifat menyelu-

ruh, lintas sektoral, lin-

tas kedeputian,  serta 

berorientasi pada out-

come. BPKP Centris san-

gat diperlukan,  salah 

satunya dalam rangka 

mengawal pelaksanaan 

Peraturan Presiden No-

mor 3 Tahun 2016 ten-

tang  Percepatan Proyek 

Strategis Nasional. 

Ardan Adiperdana mencontohkan apa yang harus dilaku-

kan oleh BPKP untuk menghasilkan rekomendasi agar 

suatu daerah berhasil mendatangkan turis 1 juta orang 

dalam satu tahun sebagaimana diprogramkan oleh pemer-

intah. Misalnya, untuk program pariwisata yang diperlu-

kan adalah jalan, listrik, pelabuhan, jangan sampai obyek 

pariwisata sudah ditetapkan namun belum didukung 

sarana yang memadai. Untuk mewujudkan BPKP Centris, 

tentunya harus dengan apresiasi dari para stakeholder dan 

sumber daya yang memadai. BPKP diharapkan dapat me-

melihara momentum kepercayaan yang diberikan oleh  

Pemerintah Pusat dan Daerah kepada BPKP, dengan me-

ngoptimalkan sumber daya yang ada sampai terwujudnya 

BPKP Centris. 

BPKP, lanjut Ardan, masih memiliki keterbatasan baik 

aspek SDM, organisasi, maupun dana dalam mewujudkan 

BPKP Centris sehingga perlu komitmen bersama dalam 

mengelola sumber daya ada  secara optimal. Adapun lang-

kah yang ditempuh oleh BPKP pada saat ini  dalam men-

gatasi keterbatasan aspek SDM demi terwujudnya BPKP 

Centris antara melalui peningkatan kapasitas dan kapa-

bilitas pegawai, lebih mengefektifkan bidding untuk men-

dapatkan kader terbaik, dan menyusun strategi untuk 

menambah program dan kapasitas cakupan layanan 

BPKP. 

Dalam mengoptimalkan hasil pengawasan dalam rangka 

mewujudkan BPKP Centris, sinergi pengawasan dengan 

APIP K/L/D juga sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan 

Instruksi presiden No. 9 Tahun 2014 secara garis besar 

memberikan ruang lingkup audit yang lebih luas dan lebih 

mengintensifkan peran 

BPKP dalam men-

jalankan tugasnya di 

bidang audit dan 

evaluasi yang bersinergi 

dan berkoordinasi den-

gan instansi lain untuk 

meningkatkan kualitas, 

t rans parans i ,  dan 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan 

Negara/Daerah dan 

pembangunan nasional 

serta meningkatkan 

upaya pencegahan 

korupsi. Kerjasama pen-

gawasan yang telah dila-

kukan antara lain pemantauan kegiatan lelang/e-

procurement,  pemantauan penyerapan anggaran, pembi-

naan APIP K/L/D, pengawalan pengelolaan dana desa, pen-

ingkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Go-

vernance), pada K/L/D, dan percepatan PP No 70 Tahun 

2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada K/L/D seluruh Indonesia. Sinergi 

pengawasan seyogianya bukan dibebankan kepada satu 

kedeputian/bidang saja. Oleh karena itu dibutuhkan peran 

serta dari kedeputian lain sesuai kewenangan, tanggung-

jawab dan tugas pokok dan fungsi masing-masing kedepu-

tian  sesuai peraturan yang berlaku. 

Pada akhir arahannya, Ardan menjelaskan bahwa dari segi 

tata laksana, telah terbit Peraturan Nomor 25/K/SU/2016 

tentang Penunjukan Deputi Koordinator Pengawasan Pro-

gram Lintas Sektoral. BPKP juga saat ini sedang menyiap-

kan Surat Edaran terkait dengan perubahan MoU BPKP 

dengan Instansi Penyidik, merumuskan pedoman audit 

tata kelola Proyek Strategi Nasional, serta menyiapkan 

pedoman atau petunjuk pelaksanaan terkait dengan bim-

bingan teknis dalam rangka menaikkan level IA-CM APIP. 

(humas/ht) 

 

Mewujudkan “BPKP Mewujudkan “BPKP Mewujudkan “BPKP Centris” Centris” Centris” di Bumi Nyiur Melambaidi Bumi Nyiur Melambaidi Bumi Nyiur Melambai   

Kepala BPKP—Ardan Adiperdana (tengah) didampingi oleh Kaper BPKP      

Sulut—Sihar Panjaitan (kedua dari kiri) dan para pejabat struktural BPKP Sulut 
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P 
eraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 ten-

tang Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan menguatkan kedudukan BPKP 

dalam menjalankan fungsi pengawasan. Seba-

gai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP 

mengemban tugas dan peran strategis melalui consulting 

dan assurance. Melalui consulting dan assurance itulah 

diharapkan BPKP bisa mewujudkan Good Governance 

and Clean Government. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, pengawa-

san intern salah satunya dila-

kukan melalui penugasan au-

dit. Sebagaimana dituangkan 

dalam Pasal 50, audit terdiri 

atas audit kinerja dan audit 

tujuan tertentu. Audit kinerja 

merupakan audit atas pengel-

olaan keuangan negara dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah yang ter-

diri atas aspek kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas. Se-

dangkan audit tujuan tertentu 

merupakan audit tidak menca-

kup audit kinerja, seperti audit 

klaim, audit investigasi, dan 

sebagainya.  

Dalam menjalankan tugas audit baik audit kinerja mau-

pun audit tujuan tertentu, di dalamnya mengandung 

aspek-aspek hukum yang ditelaah, dikaji, dan dianalis. 

Aspek hukum tersebut menjadi salah satu indikator un-

tuk mencapai tujuan audit. Audit kinerja misalnya, di 

dalamnya terdapat audit terhadap kepatuhan hukum 

auditee. Begitupun dengan penugasan audit investigasi, 

dimana didalamnya mencakup pemeriksaan mengenai 

aspek-aspek hukum yang terkait. Namun demikian, ma-

sih diperlukan kompetensi khusus untuk melihat lebih 

dalam aspek-aspek hukum tersebut. Di bagian inilah   

audit hukum (legal audit) dibutuhkan oleh instansi pe-

meriksa maupun auditee. 

Audit hukum (legal audit) merupakan pemeriksaan yang 

dilakukan secara sistematis dengan perpektif dari aspek 

hukum dan perundang-undangan terhadap suatu lem-

baga, sistem, proses, dan produk dengan mengidentifikasi 

subyek hukum, obyek hukum, dan perbuatan hukum. Ru-

ang lingkup legal audit terhadap penyelenggara Negara 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Audit hukum terhadap 

subyek hukum, meliputi: 

1) Pejabat yang melakukan  

perbuatan hukum; 

2) Dasar hukum kewenangan 

pejabat yang melakukan per-

buatan hukum; 

3) Kesesuaian kewenangan 

dengan perbuatan hukum; 

4) Proses perbuatan hukum 

yang dilakukan; 

5) Status hukum atas barang/

jasa yang menjadi subyek hu-

kum. 

b. Audit hukum terhadap obyek 

hukum, meliputi: 

1) Jenis harta kekayaan negara, termasuk hutang 

dan piutang; 

2) Status hukum; 

3) Asal perolehan harta kekayaan negara; 

4) Dasar perolehan dan penghapusannya. 

c. Audit hukum terhadap perbuatan hukum, meliputi: 

1) Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerin-

tah; 

2) Transaksi hukum. 

Menunjang Fungsi Pengawasan BPKPMenunjang Fungsi Pengawasan BPKPMenunjang Fungsi Pengawasan BPKP   

melalui Audit Hukum (melalui Audit Hukum (melalui Audit Hukum (Legal AuditLegal AuditLegal Audit)))   

oleh: 

Rochxy, SH., CLA.*) 

© internet 



A A A RRR   TTT   III   KKK   EEE   LLL   
   

141414
 

TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News  

Audit hukum (legal audit) dapat dila-

kukan sebagai langkah preventif mau-

pun represif dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Audit 

hukum (legal audit) sebagai langkah 

prefentif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan (fraud) atas 

hukum dan peraturan perundang-

undangan. Penyelenggara negara baik 

pemerintah pusat maupun daerah ma-

sih banyak yang membuat keputusan, 

menerbitkan kebijakan, serta melaku-

kan perbuatan hukum tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum dan pera-

turan perundang-undangan. Hal ini 

bisa disebabkan karena penyelenggara 

negara tidak menghormati, mentaati 

atau mematuhi hukum dalam setiap 

mengambil keputusan dan melakukan 

perbuatan hukum. Para pengambil 

keputusan bisa saja tidak memahami 

adanya risiko hukum dalam pengambi-

lan keputusan sehingga menimbulkan 

permasalahan-permasalahan hukum 

bahkan sengketa hukum dalam pelak-

sanaannya. Untuk itulah, sebelum me-

lakukan tindakan hukum, terlebih da-

hulu dilakukan audit hukum (legal au-

dit) untuk menilai apakah tindakan 

hukum yang akan dilakukan oleh penyelenggara negara 

tersebut sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, tidak 

akan ada lagi celah hukum untuk melakukan tindakan 

hukum yang merugikan, apalagi dengan hal-hal yang ber-

bau kriminalisasi atas kebijakan penyelenggara negara. 

Audit hukum (legal audit) sebagai langkah represif, bisa 

menjadi bagian dari audit investigasi. Audit hukum (legal 

audit) dilakukan dengan mengkaji lebih dalam segala 

aspek hukum pada kasus yang sedang diaudit, termasuk 

melakukan prosedur analitis terhadap peraturan perun-

dang-undangan yang dilanggar dengan segala instrumen 

hukum lainnya. Dengan dilakukannya audit hukum (legal 

audit) terhadap kasus tersebut, pertanggungjawaban hasil 

audit terkait dengan aspek hukumnya bisa lebih kuat 

karena dilakukan oleh auditor hukum (legal auditor) yang 

memiliki kompetensi. 

Auditor hukum (legal auditor) yang 

dimaksud merupakan auditor hukum 

(legal auditor) yang tergabung dalam 

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia 

(ASAHI). Auditor hukum (legal audi-

tor) adalah pemeriksa yang mempun-

yai kompetensi di bidang audit hukum, 

bersertifikat, independen, obyektif, 

dan tidak memihak. Auditor hukum 

(legal auditor) bekerja dengan berpedo-

man pada Standar Kompetensi Kerja 

Khusus Profesi Auditor.  Auditor hu-

kum (legal auditor) melakukan identi-

fikasi dan verifikasi terhadap subyek, 

obyek, dan perbuatan hukum untuk 

memastikan subyek, obyek, dan per-

buatan hukum tersebut telah di-

jalankan sesuai dengan standar, 

norma, dan peraturan perundang-

undangan, serta best practice yang ber-

laku. 

Dengan lingkup kerja audit yang pre-

ventif maupun represif, dapat dikata-

kan bahwa auditor hukum (legal audi-

tor) memiliki dimensi pencegahan, 

pengendalian, dan penyelesaian per-

masalahan hukum (prevention, control-

ling, and problem solving). Keberadaan auditor hukum 

(legal auditor) sebagai profesi hukum yang kompeten 

dalam menjalankan audit hukum sangat penting dan 

strategis dalam membangun sistem kepatuhan hukum di 

Indonesia. Dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi 

bisa menjadi indikator strategis untuk menjamin terwu-

judnya Good Governance and Clean Government. 

*) Penulis adalah PFA pada Korwas Bidang Investigasi 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

  

“Untuk itulah, sebelum 

melakukan tindakan 

hukum, terlebih dahulu 

dilakukan audit hukum 

(legal audit) untuk 

menilai apakah tindakan 

hukum yang akan 

dilakukan oleh 

penyelenggara negara 

tersebut sejalan dengan 

ketentuan hukum dan 

peraturan perundang-

undangan atau tidak. 

Dengan demikian, tidak 

akan ada lagi celah 

hukum untuk melakukan 

tindakan hukum yang 

merugikan, apalagi 

dengan hal-hal yang 

berbau kriminalisasi atas 

kebijakan penyelenggara 

negara.” 

Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. 

 Beranilah menjadi benar, meskipun kamu sendirian. (Baharuddin Lopa) 
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L 
atar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 

61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, disebabkan kondisi pelayanan publik 

yang diberikan oleh penyelenggara negara dewasa ini 

dirasa belum memuaskan masyarakat, contohnya:  

1) Dalam memberikan pelayanan tidak cepat namun ter-

jadi prosedur yang berbelit-belit, hingga muncul kali-

mat ―kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?‖;  

2) Adanya diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat 

yang bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, 

akan cepat dilayani, akan tetapi kalau masyarakat 

biasa (miskin), nanti dulu;  

3) Biaya tidak transparan, katanya gratis tetapi ken-

yataan di lapangan masih harus bayar, membayarnya 

pun tidak ada standarnya; 

4) Adanya budaya kerja aparatur yang belum baik, hal 

ini disebabkan adanya anggapan bahwa kalau sudah 

jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kerja atau tidak kerja, 

pintar atau  bodoh, gajinya sama;  

5) Waktu penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak 

jelas, katanya kalau mengurus KTP dapat selesai dua 

hari, kenyatan di lapangan bisa sampai dua minggu;  

6) Banyaknya praktek pungutan liar, ini yang sampai 

saat ini masih susah ditanggulangi, alasannya klasik 

―gaji‖ kurang, yang menjadi pertanyaan, apa iya gaji 

kurang? Apakah bisa dijamin remunerasinya tinggi 

pungli tidak ada?  

Bahkan Rumah Sakit terkadang terkesan lambat di 

dalam pelayanan yang diberikan, mulai dari pasien ma-

suk hingga diberi pertolongan masih lambat pena-

nganannya.  

Kondisi tersebut memberikan citra negatif terhadap pe-

nyelenggara pelayanan di mata masyarakat. Sehingga 

akan berdampak pada rendahnya daya saing bangsa dan 

juga pertumbuhan ekonomi nasional.   

Mengutip pernyataan DR dr. T. Abeng, M.Kes (Ketua 

Asosiasi Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Utara), 

berbagai isu yang ada seperti business menengah akan 

dikuasai warga keturunan, pola penyakit ke arah geriat-

ric, IT mutlak bagi industri dengan sistem KSO, dokter 

asing akan merambah pasar gemuk, persaingan berbasis 

quality, service and value, attitude SDM mutlak bagi 

suatu institusi, setiap perusahaan akan menggunakan 

teknologi digital, kesehatan akan menjadi primadona.  

Berbagai isu tersebut telah mendorong RSUD agar 

mampu bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, 

salah satunya melalui  penerapan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).  

Landasan Hukum BLUD 

Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah aturan dari 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presi-

den, dan peraturan menteri terkait agar instansi pemerin-

tah yang memberikan pelayanan langsung kepada 

masyarakat, khususnya rumah sakit pemerintah men-

dorong dan mempunyai landasan yang kuat dalam 

menerapkan PPK BLUD. Peraturan perundang-undangan 

dimaksud antara lain Undang–Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara; Undang–Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendarahaan Negara; Nomor 44 

Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Rumah 

Sakit; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

Membangun PPKMembangun PPKMembangun PPK---BLUD pada RSUDBLUD pada RSUDBLUD pada RSUD   

di Provinsi Sulawesi Utara sesuai PP 18 Tahun 2016di Provinsi Sulawesi Utara sesuai PP 18 Tahun 2016di Provinsi Sulawesi Utara sesuai PP 18 Tahun 2016            

oleh: 

Harapan Tampubolon, SE., MM., CFrA. & A.M. Firman Dwi Putra 

“Salah satu Program Nawacita Presiden Jokowi adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai instansi pemerintah yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas kepada mesyarakat. Tuntutan pengembangan 

pengelolaan RSUD tersebut meliputi: pemberian  pelayanan kesehatan yang bermutu, kendala biaya/investasi, 

pasar, sumber daya manusia, dan persaingan teknologi sehingga diperlukan pengembangan tata kelola RSUD”  
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2005 tentang  Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana 

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah  Nomor 8 

Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah; dan  Surat Edaran  

Mendagri 900/2759/SJ.10/9/2008 tentang pedoman 

penilaian penerapan PPK-BLUD 

Dalam pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 

2014 mensyaratkan bahwa pengelolaan Rumah Sakit yang 

didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk Badan 

Layanan Umum Daerah. Selanjutnya pasal 64 ayat (1) 

menyatakan bahwa semua Rumah Sakit yang sudah ada 

harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 

dalam Undang-Undang ini, paling lambat dalam jangka 

waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundang-

kan (paling lambat tahun 2011). Selanjutnya dalam pasal 

21 PP Nomor 18 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa Rumah 

Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD)  Dinas Kesehatan bersifat fungsional dan unit 

layanan yang bekerja secara professional dimana pengel-

olaannya bersifat otonom dan  penyelenggaraan tata kelola 

rumah sakit dan tata kelola klinis menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan BLUD.  

Esensi dari BLUD adalah dalam rangka peningkatan pro-

duktifitas dan  efisiensi. Hal ini dapat dilihat dalam Pera-

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten-

tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Laya-

nan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah 

SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerin-

tah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntun-

gan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. Makna dari pengertian 

ini adalah:   

1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai 

pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset 

daerah yang tidak dipisahkan; 

2) Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Penge-

lolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Peng-

guna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran); 

3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai 

pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut mem-

beri pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak 

semata-mata mencari keuntungan; dan  

4) Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan pro-

duktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD dterapkan 

dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pe-

layanan pada masyarakat. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa BLUD masuk dalam perang-

kat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods. 

Untuk dapat menerapkan PPK BLUD, maka RSUD harus 

memenuhi 3 (tiga) jenis persyaratan, yakni persyaratan 

substantif, persyaratan teknis, serta persyaratan adminis-

tratif. Persyaratan Administratif untuk menjadi PPK- 

BLUD, suatu RSUD wajib membuat suatu pernyataan ke-

sanggupan meningkatkan kinerja, menyusun Pola Tata 

Kelola, menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), menyu-

sun Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan menyusun 

Laporan Keuangan, dan menyatakan kesanggupan diaudit 

secara independen. Apabila RSUD sudah menerapkan PPK

-BLUD maka nantinya wajib menyusun laporan keuangan 

sesuai SAK.  Penilaian persyaratan BLUD dilakukan oleh 

Tim Penilai yang dibentuk dengan Surat Keputusan 

Kepala Daerah. 

Kondisi PPK-BLUD Saat Ini 

Sampai dengan Juni 2016, terdapat 13 (tiga belas) unit 

rumah sakit umum daerah di Provinsi Sulawesi Utara,  

baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun yang 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 

1) RS Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang; 

2) RSUD Noongan; 

3) RSUD Kota Bitung; 

4) RSUD Maria Walanda Maramis Airmadidi; 

5) RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano; 

6) RSUD Amurang; 

7) RSUD Datoe Binangkang; 

8) RSUD Lolak; 

9) RSUD Pobundayan Kotamobagu; 

10) RSUD Liun Kendage Tahuna; 

11) RSUD Lapang Sawang; 

12) RSUD Tagulandang; dan 

13) RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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Dari ketiga belas RSUD tersebut, baru 3 (tiga) RSUD 

yang sudah berstatus BLUD, dan yang telah menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD hanya 1 (satu) RSUD. 

Lebih lanjut, 180 Puskesmas  di Provinsi Sulawesi Utara 

(Dinas Kesehatan - Profil Sulawesi Utara per Januari 

2013), belum ada satupun Puskesmas yang berstatus 

BLUD dan menerapkan PPK-BLUD. Kondisi ini meng-

gambarkan bahwa pengelolaan rumah sakit umum daerah 

maupun  Puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara sudah 

sangat jauh tertinggal dibandingkan pengelolaan rumah 

sakit dan Puskesmas di provinsi lainnya di Indonesia. 

Beberapa permasalahan dalam pengembangan rumah 

sakit di Provinsi  Sulawesi Utara bertata kelola Badan 

Layanan Umum Daerah antara lain: 

1) Manajemen RSUD maupun pemerintah daerah terkait 

belum sepenuhnya memahami tata kelola PPK-BLUD; 

2) Adanya keengganan pemerintah daerah dalam 

menerapkan PPK-BLUD bagi RSUD mengingat pen-

dapatan rumah sakit berupa retribusi pelayanan sebe-

lumnya merupakan PAD yang disetor ke pemerintah 

daerah (fresh money) berubah menjadi dikelola sendiri 

pada rekening RSUD; 

3) Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah 

dalam mendorong percepatan penerapan pola PPK-

BLUD pada RSUD sebagaimana telah diamanatkan 

dalam Undang-Undang; 

4) Lambannya perubahan mindset sumber daya manusia 

yang terlibat dalam aktivitas rumah sakit terkait bu-

daya kerja yang sebelumnya ―dilayani‖ menjadi 

―melayani‖; 

5) Belum adanya ketegasan dalam memberlakukan sis-

tem merit point dan reward and punishment dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. Padahal dalam 

memberikan pelayanan, rumah sakit diberi hak untuk 

memungut jasa pelayanan sesuai tarif pemda setem-

pat dan atau BPJS dan tarif pelayanan khusus yang 

ditetapkan oleh manajemen rumah sakit. 

Berdasarkan kewenangan BPKP dan didukung dengan 

Nota Kesepakatan Kerjasama, serta program kerja penga-

wasan tahunan, sampai sejauh ini Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan bimbingan 

teknis kepada 7 (tujuh) RSUD. Bimbingan teknis yang 

dilakukan berupa penyiapan persyaratan BLUD dan PPK 

BLUD.  Melalui pendampingan tersebut, saat ini Provinsi 

Sulawesi Utara telah memiliki satu RSUD Kabupaten 

yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan, 

yaitu RSUD Liun Kendage Tahuna di Kabupaten Kepu-

lauan Sangihe, sedangkan proses penerapan PPK BLUD 

pada 6 (enam) RSUD lainnya masih berjalan lambat. Hal 

ini disebabkan beberapa hal, antara lain belum bisa 

menerapkan Rencana Bisnis Anggaran karena masih 

adanya hambatan dari Pemerintah Daerah, belum 

mengisi perangkat  tata kelola seperti Dewan Pengawas 

dan Satuan Pengawas Intern, masih adanya penyesuaian 

atas persyaratan PPK BLUD terhadap jenis layanan 

rumah sakit, masih lambatnya perubahan mind-set kary-

awan, pengembangan tata kelola terkendala akibat pe-

mekaran wilayah, kesulitan memenuhi Standar Pelaya-

nan Minimal karena kendala investasi, dan penetapan 

lokasi rumah sakit yang jauh dari jangkauan penduduk, 

sehingga RS kekurangan pasien. 

Kesimpulan 

Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pengelolaan RSUD, tidak terdapat satu pasal pun 

yang mengatur mengenai sanksi kepada para pihak ter-

kait apabila RSUD belum ditetapkan statusnya menjadi 

BLUD. Namun demikian perubahan pengelolaan rumah 

sakit dengan menerapkan PPK-BLUD merupakan tun-

tutan kemajuan jaman yang berubah dinamis. Sebab 

kalau tidak demikian, RSUD di era modern akan keting-

galan jaman sehingga tidak diminati masyarakat, kecuali 

terpaksa atau tidak ada pilihan rumah sakit di wilayah 

tersebut.  Penerapan PPK BLUD pada RSUD menjadi 

salah satu jaminan terhadap penyelenggaraan tata kelola 

yang baik pada instansi pemerintah yang memberikan 

pelayanan jasa secara langsung kepada masyarakat. Ter-

bitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 ten-

tang Perangkat Daerah yang antara lain mensyaratkan 

bahwa pengelolaan keuangan RSUD yang berstatus 

BLUD dilaksanakan secara otonom, dapat menjadi salah 

satu daya ungkit bagi rumah sakit di Provinsi Sulawesi 

Utara dikelola secara BLUD dan menerapkan PPK-

BLUD. 

*) Penulis adalah Korwas dan PFA pada Bidang Akuntan 

Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

PERSYARATAN 

SUBSTANTIF    ADMINISTRATIF    TEKNIS 
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H 
al tersebut selaras dengan upaya dan program 

pemerintah dalam rangka mempercepat proses 

pembangunan pedesaan. Pemerintahan saat ini 

telah menggagas peningkatan peran pedesaan 

dalam menunjang prioritas jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, serta 

mandiri dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan, 

melalui program Nawa Cita poin 

ketiga, yaitu ―Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara 

kesatuan‖.  

Kehadiran desa digital selayaknya 

mendukung pemanfaatan dana 

desa secara optimal agar dapat 

mendukung pembangunan desa 

dan daerah tertinggal, melalui 

proses penyaluran dan fasilitas akses desa dan daerah 

tertinggal kepada layanan keuangan. Model desa digital tentu 

akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dari sisi 

waktu dan biaya, serta meningkatkan keamanan dan 

transparansi dalam pemanfaatan keuangan desa. Sehingga 

pengelolaan dana desa yang besar tetap dilakukan secara 

efektif untuk kemajuan desa dan diselenggarakan secara 

profesional, terbuka dan bertanggung jawab.   

Desa digital tentu akan menjadi tantangan baru bukan 

hanya bagi pedesaan, pemerintah daerah atau instansi 

teknis terkait, namun juga bagi institusi pengawasannya. 

Dalam hal ini, BPKP dituntut mampu memanfaatkan era 

digital untuk mendukung peran pengawasan pengelolaan 

keuangan desa sebagai rangkaian upaya pencapaian 

keberhasilan tata kelola pembangunan pedesaan (good 

village governance) sehingga mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang adil dan makmur.  

Kondisi Desa Saat Ini 

Hampir semua desa saat ini melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa belum menggunakan komputer. Dokumentasi 

perencanaan seperti Renstra, RPJMDes maupun RKPDes 

masih paper based. Sehingga ketika dilanjutkan ke proses 

penganggaran yakni penyusunan APBDes sering terjadi 

ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran. 

Belum lagi jika dilanjutkan ke proses pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban, dimana 

pencatatan adminstrasinya juga 

masih dilakukan manual, 

dipastikan banyak kepala desa yang 

bingung dengan dokumen-dokumen 

yang harus dibuat. Sistem 

pembayaran yang berlaku juga 

masih menggunakan transaksi 

tunai (cash based transaction) atau 

belum transfer antar rekening bank. 

Sehingga pada suatu proyek 

pembangunan desa, umumnya 

pembayaran dari desa kepada 

pelaksana/pekerja proyek masih 

dilakukan dengan menarik uang cash dari rekening desa 

terlebih dahulu untuk kemudian dibayarkan kepada 

pelaksana/pekerja. Disamping inefesiensi waktu juga 

mengakibatkan timbulnya risiko baru. Hal ini juga menjadi 

kendala bagi kegiatan pengawasan saat melakukan reviu, 

evaluasi atau audit. Tidak jarang saat dilakukan reviu, 

evaluasi atau audit hanya disuguhkan buku catatan yang 

berisi coretan yang membingungkan. Jauh dari tata kelola 

pembangunan dan keuangan pedesaan yang baik (good village 

governance). Ironisnya, kondisi  tersebut terjadi hampir di 

74.093 desa di Indonesia saat ini.  

Bisa dibayangkan betapa besarnya risiko yang ada, jika 

dikaitkan dengan nilai program dana desa yang tengah 

berjalan. Alokasi Rp20,76 triliun tahun 2015 menjadi Rp47 

triliun di tahun 2016. Dengan asumsi setiap desa 

diperkirakan akan mendapatkan jatah anggaran sebesar 

Rp628,5 juta, jika ditambahkan dengan sumber keuangan 

desa yang lain seperti alokasi dana desa (ADD), dana bagi 

hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, 

bantuan keuangan kabupaten, hasil usaha desa (BUMDes), 

hasil aset desa dan swadaya/partisipasi (PAD), serta hibah 

   

Implementasi Aplikasi SISKEUDES menujuImplementasi Aplikasi SISKEUDES menujuImplementasi Aplikasi SISKEUDES menuju   

Desa DigitalDesa DigitalDesa Digital   
   

“Desa digital bukan hanya sebatas angan-angan lagi. Melalui kerjasama Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan desa telah menginisiasi pilot project desa digital di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Cirebon, Gunung 

Kidul, Raja Ampat, Lombok Timur serta Kepulauan Mentawai. Dalam perspektif keuangan, desa digital dapat diartikan 

sebagai suatu wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dalam proses penyaluran maupun 

pemanfaatanan desa dilakukan melalui elektronikfikasi”  

oleh: 

Freddy Aktif Era Sianturi, SE. & Riky Setiawan, SE. *) 

Inzet: Bimtek Implementasi Aplikasi SISKEUDES bagi para perangkat desa   

se-Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow 
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dan sumbangan pihak ketiga, maka saat ini desa harus 

mengelola keuangan desa rata-rata Rp1 Miliar per tahun 

dan jumlah dan saldo dana yang dikelola bisa meningkat di 

tahun tahun mendatang. 

Digitalisasi Dokumen Perencanaan Desa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), digitalisasi 

dapat diartikan sebagai ―sebuah proses menyimpan seluruh 

sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia 

dalam sebuah string elektronik”. Digitalisasi memungkinkan 

merubah segala sesuatu menjadi bentuk yang bisa disimpan 

di berbagai media digital, seperti compact disc, hard disc, 

atau flash disc, dan bisa ditransfer ke berbagai tempat di 

seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat 

singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa 

internet. Sederhananya, konsep digitalisasi desa adalah 

sebuah langkah pemindahan dokumen-dokumen terkait 

dengan desa yang semula berwujud hard copy (cetak) 

menjadi soft copy (www.taman.desa.id). 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, desa digital 

dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang dalam 

pelaksanaan transaksi pembayaran, baik proses penyaluran 

m a u p u n 

pemanfaatan 

k e u a n g a n 

d e s a , 

d i l a k u k a n 

m e l a l u i 

elektronikfikasi. 

Desa digital dibentuk dengan tujuan untuk mendukung 

pemanfaatan keuangan desa secara optimal, khususnya 

untuk memanfaatkan potensi elektronikfikasi pembayaran. 

Dalam program desa digital, bank sentral berperan 

menyediakan agen layanan keuangan digital untuk 

memberikan kemudahan transaksi pembayaran dalam 

pemanfaatan keuangan desa (Kata Data, News and 

Research). 

Dengan ditetapkannya program dana desa sebagai salah satu 

agenda prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, 

otomatis membuat pengelolaan keuangan desa menjadi 

bagian dari fokus kegiatan pengawasan BPKP. Karena BPKP 

adalah auditor Presiden, maka harus mampu menjamin 

program prioritas pemerintah berjalan dengan baik, tepat 

sasaran dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.  

Model desa digital sebagai salah satu cara percepatan proses 

pembangunan desa dan daerah tertinggal, karena didukung 

oleh kemajuan teknologi sistem komputerisasi. BPKP sebagai 

pengawas keuangan negara/daerah (desa) dapat turut serta 

mengambil bagian dari pencapaian terwujudnya model desa 

digital di 74.093 desa Indonesia (Lampiran Permendagri 

No.39/2015). Melalui fungsi konsultatif, BPKP dapat 

membantu desa secara langsung atau melalui pemerintah 

daerah (Pemda). Asistensi/bimbingan teknis cara 

membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang semula 

adalah manual (non computerized) menjadi computer based. 

Sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan berbasis 

komputer, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif 

dan efisien. Sinkronisasi mulai dari proses perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan dan pembukuaan lebih 

terintegrasi. Dan risiko waktu, biaya dan kerusakan 

dokumen yang timbul akibat pengelolaan secara manual 

dapat diminimalisir.  

Menjadi Desa Digital 

Secara konseptual, model desa digital merupakan program 

untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang 

memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi 

komputerisasi yang memadai. Ada 2 (dua) kata kunci yang 

sekaligus menjadi unsur penting di dalam konsep desa digital 

tersebut, yaitu pemberdayaan masyarakat desa, dan 

teknologi komputerisasi. Pemberdayaan masyarakat desa 

pada hakikatnya merupakan upaya untuk menggali potensi-

potensi desa yang sudah ada dan perlu ditingkatkan, 

sehingga desa itu menjadi desa unggulan sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan mereka. Sedangkan teknologi 

komputerisasi menjadi sarana yang digunakan untuk 

mendukung terlaksananya tata kelola aktivitas 

pemerintahan desa yang baik (Sukma, Dwi Priardi, 2011). 

Mendigitalkan pengelolaan keuangan desa, berarti 

memindahkan seluruh proses mulai perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan dan pembukuan dari paper 

based menjadi computer based. Pencatatan atas seluruh 

penatausahaan dilakukan dengan menggunakan komputer. 

Seperti pencatatan penerimaan desa, baik tunai maupun kas, 

dan bukti setor yang tinggal cetak, sehingga tidak harus 

membuat manual lagi. Pembuatan SPP kegiatan, 

dokumentasi pencarian SPP, SPJ kegiatan, kuitansi 

pembayaran, pencatatan pemotongan/penyetoran pajak dan 

mutasi rekening kas dilakukan terkomputerisasi sehingga 

proses pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien. 

Praktik yang kerap terjadi, sumber permasalahan 

mandeknya proses pembangunan perdesaan adalah akibat 

dari pengelolaan keuangan yang masih buruk dan perlu 

untuk diperbaiki. Sehingga hadirnya model desa digital 

diharapkan mampu mengubah pola dan perilaku pengeloaan 

keuangan desa menjadi lebih baik dan pembangunan menjadi 

lebih terasa manfaatnya. Proses kerja dalam rangka 

penyelenggaran pemerintahan desa dilakukan dengan 

pendekatan komputerisasi. Hal ini dapat dilakukan secara 

bertahap. Tidak serta merta harus langsung memindahkan 

pengelolaan keuangan desa ke aplikasi berbasis website. 

Namun upaya awal yang dilakukan adalah dengan 

mengalihkan manajemen pengelolaan keuangan desa dari 

paper based dengan menggunakan pendekatan 

komputerisasi.  

Tata kelola penyusunan perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan dilakukan 

melalui suatu aplikasi khusus. Aplikasi berbasis komputer 

yang dirancang untuk mengatasi permasalahan akibat proses 

manual. Dapat berfungsi sebagai controlling sinkronisasi 

setiap proses, dan mendukung kecepatan waktu 

pelaksanaan. Mampu membantu aparatur penyelenggara 

pemerintahan desa yang umumnya masih memiliki SDM 

rendah dalam mengelola keuangan desa sehingga tetap 

sesuai dengan aturan/prinsip pengelolaan keuangan yang 

baik dan benar. 

Proses digitalisasi dokumen (dok. Internet) 
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Desa harus segera merubah pendekatan pengelolaan 

keuangan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan/

penatausahaan yang masih dilakukan secara manual menjadi 

berbasis komputer. Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, 

penatausahaan pembayaran/pembiayaan serta pelaporan atas 

seluruh program kegiatan desa dilakukan melalui suatu 

aplikasi khusus, yang dibuat guna mencapai pengelolaan 

keuangan desa yang efektif dan efisien.  

Aplikasi SISKEUDES sebagai Sarana Digitalisasi Desa 

BPKP telah mengembangkan suatu aplikasi manajemen 

pengelolaan keuangan desa yang diberi nama SISKEUDES 

(Sistem Keuangan Desa). SISKEUDES merupakan aplikasi 

yang diciptakan khusus untuk digunakan dalam pengelolaan 

keuangan desa dengan berbasis komputer. Dilengkapi dengan 

modul pengelolaan keuangan desa mulai dari proses 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan 

pencetakan laporan yang dibutuhkan dalam rangka 

pertanggunjawaban keuangan desa. 

Fiturnya telah dirancang mengakomodir perundangan-

undangan tentang desa dan pengelolaan keuangan desa. 

Sehingga telah memenuhi standar pengelolaan keuangan desa 

yang ditetapkan dalam Permendagri 113 Tahun 2014. 

Dokumen-dokumen desa seperti data umum desa, referensi 

kegiatan, sumber dana dan belanja telah di-setting dalam 

aplikasi, sehingga user (pengguna aplikasi) hanya tinggal 

memilih menu pada aplikasi sesuai dengan keinginan, 

kemudian dapat dilanjutkan view atau print out (cetak) 

dokumen. Dokumen perencanaan seperti Renstra, RPJMDes, 

RKPDes hingga penyusunan APBDesa dapat dilakukan 

langsung melalui aplikasi. Dokumentasi penerimaan desa, 

pengajuan SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, 

penyetoran pajak dan mutasi kas ditatausahakan dalam 

aplikasi. Secara aplikasi, dokumen yang dihasilkan telah 

dirancang sesuai ketentuan format standar yang telah diatur 

dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti Buku Kas Umum 

Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, 

Buku Pembantu Pajak, Register SPP Pengeluaran, dan 

Register Kwitansi Pembayaran.   

Pembukuan keuangan desa untuk pelaporan juga telah 

dirancang secara otomatis terhubung dengan fungsi 

penatausahaan, sehingga laporan-laporan yang dibutuhkan 

dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dan 

pelaksanaan anggaran dapat dicetak (print) secara langsung. 

Seperti laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA), yang dapat 

dirinci per kegiatan, bulanan, triwulanan, atau semesteran. 

Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi APBDes per 

sumber dana, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. 

Sehingga proses pelaporan oleh desa ke pemerintah daerah, 

dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat 

dilakukan dengan cepat.  

Hal ini sangat dibutuhkan pada saat kompilasi laporan 

keuangan desa di tingkat pemerintah daerah dan nasional. 

Relevan dikaitkan dengan permintaan Presiden untuk 

memantau penggunaan dan realisasi dana desa. Saat ini 

proses pengumpulan data dari masing-masing desa terkendala 

kesulitan mengidentifikasi penggunaan dana menurut bidang 

penyelenggaraan dan menurut sumber/jenis dananya. Dapat 

dimaklumi apabila seluruh pengelolaannya masih dilakukan 

secara manual (paper based), maka perangkat desa harus 

mengecek pembukuan satu-persatu sehingga membutuhkan 

banyak waktu. Sementara jika semua hal tersebut dilakukan 

melalui aplikasi SISKEUDES, prosesnya akan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

Dengan adanya nota kesepahaman antara Kemendagri 

dengan BPKP No.900/6271/SJ dan No.MoU-16/K/D4/2015, 

tanggal 6 November 2015, tentang Peningkatan Pengelolaan 

Keuangan Desa, telah disepakati upaya bersama untuk 

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang 

baik. Hal ini kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran 

Mendagri No.143/8350/BPD, tanggal 27 November 2015, 

perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah 

menginstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati/

walikota se-Indonesia untuk penerapan/pemanfaatan Aplikasi 

SISKEUDES bagi seluruh desa. Didukung pula oleh Paparan 

Hasil Kajian Dana Desa yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga telah 

merekomendasikan Aplikasi SISKEUDES dipakai dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Kesimpulan 

Digitalisasi desa melahirkan desa digital. Desa digital adalah 

desa masa depan. Manajemen sistem pengelolaan keuangan 

desa yang berbasis komputer sebagai upaya awal untuk 

mencapai terwujudnya pembangunan model desa digital. 

Konsepsi mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan 

pada tahun 2025 dimulai dari terwujudnya masyarakat desa 

yang berdaya, berdaulat, mandiri, dan sejahtera.  

 Melihat kondisi manajemen pengelolaan keuangan desa saat 

ini, penulis memberikan beberapa saran kepada BPKP dan 

Pemda agar memprioritaskan kegiatan bimbingan teknis 

(bimtek) implementasi penggunaan Aplikasi SISKEUDES 

kepada seluruh desa di Indonesia. BPKP menginisasi/

memfasilitasi kerja sama antara Pemda  di seluruh Indonesia 

dengan Perguruan Tinggi Negeri, untuk memanfaatkan 

potensi untuk berperan dalam mendukung terwujudnya desa 

digital. Seperti yang sedang dilakukan Sulawesi Utara, 

melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda 

dengan Universitas Sam Ratulangi Manado, mahasiswa 

jurusan Teknik Informatika akan membuatkan website 

seluruh desa (1.705) di Sulawesi Utara. Pemda disarankan 

agar membentuk Satgas dalam rangka mempermudah 

koordinasi antar SKPD dalam penanganan desa. 

*) Penulis adalah PFA pada Bidang APD 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara  
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D 
ata yang berasal dari Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 

menunjukkan bahwa jumlah Daerah Otonom 

Baru (DOB) pasca reformasi menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan. Total Daerah Otonom 

di Indonesia sampai dengan tahun 2014 terdiri atas 34 

provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebelum reformasi, 

total daerah terdiri dari 26 provinsi, 234 kabupaten dan 

59 kota. Dapat disimpulkan bahwa selama empat belas 

tahun pasca reformasi terjadi peningkatan sebanyak 8 

provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota.  

Di Provinsi Sulawesi Utara, usulan pemekaran belum ber-

henti sampai sekarang. Sebagai contoh, akhir-akhir ini 

terdapat isu bahwa Provinsi Sulawesi Utara dengan jum-

lah penduduk kurang lebih 2,5 juta dengan luas wilayah 

sekitar 15.069 km2, kemungkinan akan terbagi lagi men-

jadi tiga Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi 

Bolaang Mongondow Raya, dan Provinsi Nusa Utara 

(Sitaro-Sangihe-Talaud). Tidak hanya level provinsi, usu-

lan pemekaran juga terdapat pada level kabupaten yaitu 

di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Kabupaten Minahasa yang sebelumnya sudah 

pecah menjadi lima kabupaten akan diusulkan menjadi 

enam kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten 

Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota To-

mohon, dan yang akan diusulkan yaitu Kabupaten Mina-

hasa Barat. Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Talaud  

diusulkan untuk dimekarkan menjadi Kabupaten Kepu-

lauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan.  

Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis latar 

belakang terjadinya pemekaran wilayah. Bank Dunia te-

lah melakukan kajian dan menyimpulkan ada empat mo-

tif yang mendorong adanya pemekaran. Pertama, motif 

efektifitas administrasi pemerintahan terkait daerah yang 

begitu yang luas, penduduk yang menyebar, dan adanya 

kegagalan dalam pembangunan. Kedua, kecenderungan 

untuk homogenitas dalam hal etnis, bahasa, agama, ur-

ban rural, dan tingkat pendapatan. Ketiga, adanya 

―kemanjaan‖ fiskal yang dijamin undang-undang dengan 

disediakannya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dana bagi hasil dari sumber daya alam dan dis-

ediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

Keempat, adanya motif politik ekonomi para elit lokal dan 

pusat. Tenrini (2013) menyebutkan terdapat lima motif 

pemekaran wilayah antara lain timpangnya pemerataan 

dan keadilan, kondisi geografis yang luas dan pelayanan 

masyarakat yang tidak efektif dan efisien, perbedaan civil 

society yang berkembang di masyarakat, iming-iming in-

tensif fiskal, dan status kekuasaan.  

Fenomena pemekaran daerah rupanya tidak memberikan 

hasil yang memuaskan khususnya terhadap kemajuan 

daerah otonomi baru. Banyak daerah-daerah otonom baru 

hasil pemekaran yang mengalami permasalahan daripada 

membuat kemajuan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 70% 

dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal. Selanjutnya, 

evaluasi yang dilakukan Departemen Keuangan terhadap 

145 daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 

80% pemekaran wilayah tidak memberikan dampak posi-

tif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kese-

jahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bappenas yang menunjuk-

kan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, tapi keter-

gantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih 

tetap tinggi. Bappenas juga menjelaskan bahwa daerah 

otonom yang baru sepanjang tahun 2000 hingga 2005 

menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik dari daerah 

induknya. Lebih lanjut BPK juga menemukan bahwa 

dalam praktiknya pemekaran wilayah justru dianggap 

merugikan keuangan negara karena membutuhkan inves-

tasi yang besar disebabkan daerah pemekaran tidak 

memiliki aset pemerintahan dan infrastruktur. 

Dalam beberapa kajian diungkapkan bahwa munculnya 

fenomena pemekaran wilayah tidak disertai dengan per-

timbangan yang matang. Salah satunya adalah Rahayu 

(2012) yang menyebutkan bahwa DOB yang terbentuk 

justru merupakan akibat dari dorongan emosional para 

pejabat daerah yang haus kekuasaan dengan mengabai-

kan syarat teknis pembentukan DOB. Hal ini juga ditam-

bah dengan iming-iming dana fiskal dari pusat yang 

Menuju Era Baru Pemekaran Wilayah:Menuju Era Baru Pemekaran Wilayah:Menuju Era Baru Pemekaran Wilayah:   

Kajian Kegagalan Pemekaran Wilayah Pasca ReformasiKajian Kegagalan Pemekaran Wilayah Pasca ReformasiKajian Kegagalan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi   
oleh: 

Ince Adistia Tassa, SE. & Puri Yuniati, SE. *) 

“Pasca reformasi, istilah pemekaran wilayah menjadi booming di kalangan masyarakat. Sejak Undang-undang Undang

-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan, dan telah diganti Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014, pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur pemerintah daerah” 
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―didaerahkan‖ diikuti dengan mekarnya 

birokrasi. Akibatnya, usulan daerah 

DOB terkesan terburu-buru dan kurang 

persiapan. Implikasi dari buruknya per-

siapan mengakibatkan masalah baru 

seperti terbentuknya kelembagaan yang 

berlebihan/kurang memadai dengan ke-

butuhan daerah, struktur organisasi pe-

merintah yang gemuk karena kurang 

memperhitungkan efektifitas dan 

efisiensi anggaran. Selain itu, hasil dari 

pembentukan DOB masih kurang pengawasan sehingga pe-

layanan publik masih belum banyak perubahan yang berarti 

dan cenderung tidak efektif apalagi jika dilihat dari aspek 

perkembangan kemampuan daerah, kemampuan keuangan 

daerah, dan kemampuan aparatur daerah hasil pemekaran. 

Tim kajian BPK (2013) juga mengungkapkan bahwa pemerin-

tah belum mempunyai grand design mengenai pemekaran 

daerah, pelaksanaan observasi untuk menilai kelayakan usu-

lan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh pihak yang kom-

peten dan independen, proses pembentukan DOB atas inisiatif 

DPR-RI tidak melalui prosedur pengujian kelayakan yang 

memadai, penilaian kelayakan usulan pemekaran daerah ti-

dak didukung petunjuk teknis yang jelas, tidak dihadiri peja-

bat, dan sebagainya.   

Menurut United Nation Development Programme (UNDP), 

penting untuk mempersiapkan suatu daerah yang 

menginginkan pemekaran. Dalam periode masa persiapan 

pemerintah pusat dan daerah induk dapat melakukan fasili-

tasi dan persiapan seperti pengangkatan dan pengalihan 

aparatur pemerintahan sesuai fungsi dan kapasitasnya, peny-

iapan infrastruktur perekonomian dan fasilitas pemerintahan, 

serta infrastruktur penunjang bagi aparatur pemerintah. 

Setelah seluruh persiapan dan fasilitasi tersebut diberikan 

dalam waktu yang memadai, maka evaluasi selanjutnya akan 

menentukan apakah daerah tersebut memang akhirnya layak 

untuk dimekarkan atau tidak. Selain persiapan dan pembe-

rian fasilitasi, sumber daya yang adapun perlu diatur pem-

bagiannya dengan seksama. Sumber daya tersebut meliputi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur 

penunjang lainnya. 

Bambang Brodjonegoro, Guru Besar Universitas Indonesia, 

berpendapat bahwa rencana kebijakan pemekaran wilayah 

seharusnya didahului proses pengkajian dan penyusunan 

naskah akademik yang serius. Selama ini, kedua proses terse-

but dilakukan secara longgar dan sekadar didasari pertimban-

gan proforma atau dari tuntutan masyarakat di lapangan. 

Sebuah daerah yang ingin dimekarkan terlebih dahulu harus 

mengajukan bukan sekadar naskah akademis melainkan juga 

studi kelayakan ekonomi dan finansial, yang dibuat oleh lem-

baga pengkajian yang punya kredibilitas dan telah distanda-

risasi sesuai ketetapan pemerintah pusat.  

Pada aspek perekonomian daerah DOB, program-program 

pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mendukung sek-

tor utama yakni pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan 

infrastuktur penunjang maupun tenaga-tenaga penyuluh di 

lapangan, dan lain sebagainya. Pengem-

bangan sektor-sektor lainnya diarahkan 

pada upaya mendukung sektor utama 

sehingga percepatan di daerah pe-

mekaran dapat terwujud. Secara nyata 

diperlukan adanya perubahan pola 

belanja aparatur dan pembangunan di 

daerah sehingga dalam jangka pendek 

akan tercipta permintaan barang dan 

jasa yang dapat mendukung terciptanya 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Pola belanja aparatur juga diarahkan secara langsung pada 

peningkatan pelayanan publik, baik secara fisik maupun non 

fisik sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah 

sendiri akan meningkat diikuti dengan meningkatnya ke-

mandirian fiskal.  

Akar kegagalan pemekaran wilayah didominasi oleh kurang 

matangnya grand design mengenai pemekaran daerah, pelak-

sanaan observasi untuk menilai kelayakan usulan pemekaran 

daerah tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten dan inde-

penden, proses pembentukan DOB atas inisiatif DPR-RI tidak 

melalui prosedur pengujian kelayakan yang memadai, 

penilaian kelayakan usulan pemekaran daerah tidak didu-

kung petunjuk teknis yang jelas, tidak dihadiri pejabat, masih 

kuatnya pengaruh politik daripada kesiapan daerah daerah 

dari berbagai aspek maupun masyarakat itu sendiri.  

Oleh karena itu, perlu adanya rencana kebijakan pemekaran 

wilayah yang didahului proses pengkajian dan penyusunan 

naskah akademik dan juga studi kelayakan ekonomi dan fi-

nansial yang dibuat oleh lembaga pengkajian yang punya 

kredibilitas dan telah distandardisasi sesuai ketetapan pemer-

intah pusat. Pemerintah juga perlu untuk mempersiapkan 

suatu daerah yang menginginkan pemekaran baik fasilitas 

maupun sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang 

lainnya. Tidak hanya itu, secara nasional perlu dibuat se-

macam grand design tata kelola pemekaran wilayah. Dengan 

kata lain, diperlukan regulasi ketat dan kajian ulang secara 

komprehensif dalam hal pemekaran suatu wilayah. Regulasi 

juga diperlukan dalam hal evaluasi terhadap wilayah yang 

saat ini sudah memiliki status otonom demi tercapainya tu-

juan awal pemekaran.  

*) Penulis adalah PFA pada Bidang Akuntan Negara 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 
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omputer dengan kemampuannya mengelola 

dan menyajikan informasi berupa teks, grafik 

gambar dan suara semakin mampu memberi-

kan gambaran tentang informasi dan 

teknologi yang semakin canggih. Dengan teknologi kom-

puter tersebut dapat menayangkan informasi multimedia 

yang diperlukan. Terkait dengan manfaat yang sangat 

besar dari komputer dalam suatu audit investigasi, dipan-

dang perlu untuk digunakan sebagai alat bantu dalam 

melakukan suatu pemeriksaan. 

Ada banyak bentuk bukti yang 

bisa menjadi dasar perhitungan 

negara atau bukti pendukung 

bahwa penyimpangan yang ber-

indikasi Tindak Pidana Korupsi 

yang berakibat pada kerugian 

keuangan negara/daerah. Salah 

satunya adalah bukti yang 

diperoleh dari hasil komputer 

forensik. Akibatnya, komputer 

forensik telah berkembang un-

tuk memastikan presentasi 

yang tepat bagi data kejahatan 

komputer di pengadilan. Teknik 

dan tool forensik seringkali di-

bayangkan dalam kaitannya 

dengan penyelidikan kriminal 

dan penanganan insiden kea-

manan komputer, digunakan untuk menanggapi sebuah 

kejadian dengan menyelidiki sistem tersangka, mengum-

pulkan dan memelihara bukti, merekonstruksi kejadian, 

dan memprakirakan status sebuah kejadian. 

Komputer Forensik merupakan salah satu cabang ilmu 

forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang 

ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan 

secara digital. Dengan melakukan komputer forensik 

auditor dapat memperoleh bukti yang mungkin berada 

dalam komputer sehingga dapat menambah keyakinan 

bahwa telah terjadi penyimpangan yang berdampak pada 

kerugian keuangan negara. 

BPKP pun telah menjawab tantangan ini dengan Deputi 

Bidang Investigasi membangun Laboratorium Komputer 

Forensik yang membantu Aparat Penegak Hukum untuk 

mendapatkan Bukti Dokumen Elektronik yang tata cara 

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tersendiri. Labo-

ratorium Komputer Forensik sendiri telah berkali-kali 

berhasil membantu mengungkap kasus tindak pidana 

korupsi bersama-sama dengan penyidik dengan men-

yediakan bukti analisa terhadap 

barang bukti elektronik. Selain 

itu BPKP juga melakukan berba-

gai workshop serta pelatihan 

mengenai komputer forensik 

kepada para auditornya yang 

mana diharapkan dengan pelati-

han tersebut dapat membekali 

Auditor di lingkungan BPKP 

mengenai manfaat Forensik 

Komputer dalam pelaksanaan 

audit, karena perkembangan 

kegiatan yang diaudit oleh BPKP 

sudah memakai komputer, jadi 

auditornya tidak boleh keting-

galan. Bagaimana memanfaatkan 

teknologi berbasis komputer 

forensik.  

Dengan adanya pelatihan kom-

puter forensik tersebut maka diharapkan juga auditor 

BPKP mampu membantu penyidik dalam membuktikan 

berbagai kasus tindak pidana korupsi seperti rekayasa 

lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, mem-

peroleh bukti yang dapat memperkuat pembuktian peny-

impangan mengenai tindak pidana korupsi di persidan-

gan, serta manfaat lain yang mana dapat membantu 

Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

*) Penulis adalah PFA pada Bidang Investigasi 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Komputer Forensik sebagaiKomputer Forensik sebagaiKomputer Forensik sebagai   

Tool Tool Tool dalam Audit Investigatifdalam Audit Investigatifdalam Audit Investigatif   
oleh: 

Widyawan Nugroho, SE. *) 

“Dalam satu dekade terakhir, jumlah kejahatan yang melibatkan komputer telah meningkat pesat. Auditor di sini yang 

memliki peran dalam membantu pembuktikan berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mampu mem-

buktikan bahwa tindak pidana korupsi tersebut benar terjadi dalam bentuk penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan 

tersebut membawa berbagai dampak salah satunya adalah kerugian keuangan negara/daerah.” 
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Gubernur Sulawesi Utara Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015Gubernur Sulawesi Utara Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015  

Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kantor BPKP Sulut 

Manado (29/01) - Bertempat di ruang 

kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-

lawesi Utara—Sihar Panjaitan. Ak., 

MM., CA., CFrA., QIA., menyerahkan 

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 

2015 kepada Penjabat Gubernur Su-

lawesi Utara—Dr. Sumarsono, MDM. 

Sebagai ikhtisar dari kegiatan pengawa-

san atas akuntabilitas pemerintahan 

daerah yang dilakukan oleh BPKP di 

Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh 

kabupaten/kota, laporan ini memuat 

hasil pengawasan yang berfokus pada    

4 (empat) aspek, yakni Pengawalan 

Akuntabilitas Pembangunan Nasional, 

Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal, 

Pengamanan Aset Negara dan Peningka-

tan Governance System. 

Dalam rangka akuntabilitas pemba-

ngunan nasional  bidang pendidikan, 

Sihar Panjaitan menyampaikan 

pentingnya menyusun prioritas rencana 

kebutuhan sarana dan prasarana pen-

didikan di lingkungan Pemerintah Kabu-

paten/Kota dan menganggarkan belanja 

modal sesuai dengan ketersedian angga-

ran. Demikian halnya untuk peningkat-

kan ruang fiskal melalui optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu 

menata kembali penyusunan database 

wajib pajak, peningkatan SDM dan ino-

vasi. 

Gubernur Sumarsono mengapresiasi 

BPKP atas kerjasama Provinsi Sulawesi 

Utara dengan Perwakilan BPKP yang 

selama ini sudah berjalan baik, utama-

nya dalam hal koordinasi penanganan 

permasalahan/pelanggaran dalam penye-

lenggaran pemerintahan di Sulawesi 

Utara. 

Sumarsono juga berharap peran BPKP 

dalam mendorong Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) agar mampu menjadi 

kekuatan ekonomi daerah, melalui 

fungsi konsultasi membantu BUMD 

maju dan menciptakan stigma baru bagi 

masyarakat Sulawesi Utara. Penga-

walan proses manajemen mulai dari per-

encanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 

fungsi pembinaan melakukan edukasi 

serta langkah pendekatan pencegahan 

sehingga mendorong revolusi mental 

birokrasi di Provinsi Sulawesi Utara. 

Sihar Panjaitan berharap Laporan Hasil 

Pengawasan BPKP Tahun 2015 menjadi 

dokumen informasi bagi Gubernur, se-

laku wakil pemerintah pusat di daerah, 

untuk mengevaluasi dan membuat kebi-

jakan strategis dalam pengelolaan 

keuangan dan pembangunan di Provinsi 

Sulawesi Utara. (humas) 

Manado (02/02) - Kantor BPKP Sulut 

kedatangan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bo-

laang Mongondow. Dipimpin oleh Ketua 

DPRD—Wolti Romaling, SE., rombongan 

yang juga berisi Wakil Ketua dan 

segenap jajaran anggota DPRD diterima 

Kaper BPKP Sulut— Sihar Panjaitan. 

Ak., MM., CA., CFrA., QIA., dan para 

pejabat struktural di ruang rapat Per-

wakilan BPKP Sulut. 

Sihar Panjaitan dalam kesempatan 

tersebut memaparkan profil, kegiatan, 

serta capaian Perwakilan BPKP Su-

lawesi Utara dalam melakukan penga-

wasan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. Sihar Panjaitan menyampaikan 

4 (empat) fokus pengawasan BPKP, meli-

puti Pengawalan Akuntabilitas Pemban-

gunan Nasional, Kontribusi Peningkatan 

Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara 

dan Peningkatan Governance System. 

―Untuk Provinsi Sulawesi Utara, penga-

walan pembangunan yang dilakukan 

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara juga mencakup Program Strategis 

Nasional yaitu Lolak, Tol Manado-

Bitung, dan KEK Bitung,‖ ujar Sihar. 

Dalam kesempatan tersebut, Wolti Ro-

maling menyampaikan maksud kunjun-

gan kerja DPRD Bolmong ke Perwakilan 

BPKP Sulut, yang bertujuan untuk men-

gadakan konsultasi, meminta petunjuk 

dan saran dari Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan 

pengawasan pengelolaan APBD Kabu-

paten Bolaang Mongondow. 

Menanggapi hal tersebut, Sihar Panjai-

tan menjelaskan bahwa salah satu per-

masalahan yang sering terjadi dalam 

kaitannya dengan APBD, kadang DPRD 

mengajukan program/kegiatan pada 

akhir-akhir tahun. Menurut Sihar, seha-

rusnya sejak dini DPRD harus melaku-

kan Musrenbang, misalnya pada bulan 

Mei/Juni 2016 sudah mulai mempersiap-

kan program kerja pemerintah untuk 

tahun 2017. 

Menutup pertemuan tersebut, Sihar 

Panjaitan berpesan kepada Anggota 

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow 

yang hadir. ―Jangan mengerjakan peker-

jaan fiktif, jangan mark up, 

menginginkan keinginan dan bukan 

kebutuhan, jangan mengharap kaya 

dunia, dan jangan bercita-cita melaku-

kan dosa,‖ tegasnya. Di akhir kunjun-

gannya, Wolti Romaling dan rombongan-

mengucapkan terima kasih atas petun-

juk dan saran dari Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara, sembari ber-

harapa komunikasi antara DPRD dan 

Perwakilan BPKP Sulawesi Utara bisa 

tetap dapat terjalin baik. (humas) 
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 Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016  

Likupang (12/04) - Kepala Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Utara— Sihar 

Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA, 

melakukan kunjungan kerja (blusukan) 

dalam rangka evaluasi pengelolaan Dana 

Desa ke Desa Batu, Kecamatan Liku-

pang Selatan, Kabupaten Minahasa 

Utara. 

Didampingi oleh Kabid APD beserta Tim 

Evaluasi, Sihar Panjaitan melakukan 

audience dengan Camat Likupang Sela-

tan, Hukum Tua/Kepala Desa, Sekdes 

dan Pendamping Desa, untuk menden-

garkan penjelasan penggunaan Dana 

Desa dalam proses pembangunan desa, 

serta hambatan/permasalahan yang di-

hadapi oleh para aparatur desa dan pi-

hak-pihak yang terkait dalam pengel-

olaan Dana Desa. 

―Penggunaan Dana Desa harus tertib 

administrasi dan tepat sasaran untuk 

pemberdayaan masyarakat. Jangan me-

lakukan pekerjaan fiktif dan jangan 

mark up‖, tegas Sihar. 

Kaper BPKP Sulut juga salah satu lokasi 

proyek yang dibiayai dari Dana Desa, 

yakni proyek pembangunan jalan per-

intis tempat wisata air terjun bernilai Rp 

175 juta. Akses jalan untuk mencapai 

lokasi wisata air terjun sebelumnya 

hanya jalan setapak, namun dengan 

adanya Dana Desa dapat dilakukan per-

baikan dan pelebaran sehingga aksesnya 

lebih baik. Akses jalan memadai, akan 

meningkatkan minat dan jumlah pen-

gunjung ke lokasi wisata air terjun. Se-

hingga mampu membuka peluang aktivi-

tas ekonomi baru yang mampu mening-

katkan pendapatan masyarakat desa. 

Kepada Hukum Tua/Kepala Desa, Sihar 

Panjaitan mendorong agar melanjutkan 

pembangunan jalan perintis baru di ta-

hun 2016.  Ia juga menegaskan agar jan-

gan takut untuk membelanjakan Dana 

Desa, sepanjang benar-benar untuk ke-

pentingan pembangunan desa dan dapat 

dipertanggungjawabkan. ―Hal ini meli-

hat alokasi Dana Desa tahun 2016 untuk 

Provinsi Sulawesi Utara sangat besar 

mencapai Rp 911 M, dengan alokasi per 

desa rata-rata Rp 565 juta. Sehingga 

dana yang semakin besar akan mampu 

membawa manfaat besar bagi kemajuan 

pembangunan desa‖, kata Sihar. (humas) 

Kalawat (19/04) - Musrenbang yang di-

gelar dalam rangka Penyusunan Ren-

cana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

2017 tersebut digelar di Hotel Sutan 

Raja, dan dihadiri oleh Menteri Dalam 

Negeri—Tjahjo Kumolo, Menteri Koordi-

nator Politik, Hukum, dan Keamanan–

Luhut B. Panjaitan, Wakil Menteri 

Keuangan – Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., 

MBA., CA., CFrA., Kepala BPKP—Dr. 

Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA., 

CFrA., QIA, Gubernur Sulawesi Utara—

Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur 

Sulawesi Utara–Drs. Steven Kandouw, 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-

lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak, MM., 

CA., CFrA., QIA, serta para Bupati/

Walikota se-Sulawesi Utara. 

Mardiasmo menyampaikan materi ten-

tang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan 

Dana Desa, dimana Pemerintah Daerah 

dan Pemerintah Desa didorong agar 

membangun wilayahnya sesuai kondisi 

wilayahnya dan diharapkan dapat men-

jawab kebutuhan masyarakatnya. Selain 

itu, perubahan kebijakan dana transfer 

ke daerah dan dana desa perlu dilaku-

kan dalam rangka peningkatan ka-

pasitas fiskal daerah serta untuk mendu-

kung implementasi nawacita dan penca-

paian prioritas nasional. 

Tjahjo Kumolo menekankan penguatan 

otonomi daerah harus terprogram teru-

tama bertujuan menguntungkan dan 

memperkuat daerah dan pusat dengan 

membangun penguatan sistem tata kel-

ola hubungan pemerintah pusat dan 

daerah yang efektif, efisien, taat hukum, 

dan mempercepat reformasi birokrasi. 

Sedangkan Ardan Adiperdana memapar-

kan materi ―Penguatan SPIP dan APIP 

untuk Peningkatan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pemban-

gunan‖ dengan poin-poin penting target 

RPJMN 2015-2019, Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP), Level Maturi-

tas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Penga-

walan Akuntabilitas Pengelolaan Keuan-

gan Negara. 

Ardan juga mengingatkan seluruh ja-

jaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi 

Utara mengenai: 1) Program peningka-

tan level maturitas SPIP dan pencantu-

man target pencapaian level maturitas 

SPIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai 

RPJMN 2015-2019, 2) Program pening-

katan level kapabilitas APIP dan pen-

cantuman target pencapaian level kapa-

bilitas APIP dalam RPJMD dan RKPD 

sesuai target RPJMN 2015-2019, 3) 

Mempertahankan dan meningkatkan 

opini BPK-RI, dan 4) Menggunakan ap-

likasi SIMDA dan Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) guna mendukung 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah dan tata kelola pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel. 

(humas) 

 Kepala Perwakilan BPKP Sulut Kepala Perwakilan BPKP Sulut Blusukan Blusukan Dana DesaDana Desa      
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TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News  

BPKP Sulut Peduli Korban Bencana Longsor SangiheBPKP Sulut Peduli Korban Bencana Longsor Sangihe  

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPRRapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR--RI bersama Kemenkeu, BPK dan BPKP di SulutRI bersama Kemenkeu, BPK dan BPKP di Sulut      

Manado (02/05) - Dalam rangka Kun-

jungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR-

RI ke Provinsi Sulawesi Utara, digelar 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 

Kanwil Kementerian Keuangan, BPK, 

dan BPKP, bertempat di Gedung Keuan-

gan Negara. Dipimpin langsung oleh 

Wakil Ketua— Ir. H. Soepriyatno, RDP 

tersebut me-ngambil tema mengenai 

―Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pen-

gawasan Pengelolaan Keuangan‖. 

Komisi XI DPR-RI memberikan kesem-

patan kepada Kanwil Kementerian 

Keuangan, BPK dan BPKP untuk men-

yampaikan paparan terkait kondisi 

pengelolan keuangan daerah di Sulawesi 

Utara. Kepala Perwakilan BPKP Sulut—

Sihar Panjaitan, Ak., MM., CA., CFrA., 

QIA., yang turut hadir dalam acara 

tersebut, menyampaikan materi yang 

menjelaskan profil Perwakilan BPKP 

Sulawesi Utara dan kegiatan-kegiatan 

pengawasan yang dilakukan dalam 

rangka pengawalan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan di daerah. 

―Akuntabilitas pengelolaan keuangan di 

daerah umumnya masih belum me-

madai, sehingga masih memerlukan pen-

gawalan dan pembinaan atas tata kelola 

melalui kegiatan seperti pendampingan 

penyusunan APBD, LKPD, LKKL, asis-

tensi Good Governance, audit kinerja, 

verifikasi, monitoring evaluasi kegiatan 

dan pembinaan SPIP,‖ ujar Sihar Panjai-

tan. 

Sihar menambahkan, adanya peningka-

tan opini BPK atas hasil pemeriksaan 

LKPD dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 

dimana sampai pada tahun 2014, sudah 

ada 10 (sepuluh) Pemda yang telah 

meraih WTP, sementara 6 (enam) Pemda 

lainnya masih memperoleh opini WDP, 

tidak membuat BPKP Sulawesi Utara 

berhenti mendorong dan membantu 

Pemda untuk menciptakan Wilayah Ter-

tib Administrasi (WTA) dan Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK). 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh Komisi XI, Sihar juga men-

yampaikan perkembangan pengawasan 

terhadap program Dana Desa, yang pe-

nyerapannya secara umum terealisasi 

dengan baik. Untuk mendukung terlak-

sananya program nasional Dana Desa, 

BPKP terus melakukan pendampingan 

implementasi Aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) bagi 1.507 desa di 

Sulawesi Utara secara piloting. 

Sihar juga menuturkan strategi penga-

wasan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan secara preemptif, 

preventif dan represif, melalui kegiatan 

koordinasi dengan APH, MoU dengan 

Pemda, K/L dan BUMD, sosialisasi mau-

pun memfasilitasi diklat. 

Diakhir paparan Komisi XI DPR men-

gapresiasi kinerja Perwakilan BPKP 

Sulut, yang berada di dalam keterbata-

san alokasi anggaran kegiatan pengawa-

san, namun mampu berkontribusi dalam 

pengawasan pengelolaan keuangan ne-

gara di wilayah Sulawesi Utara, sembari 

berharap adanya sinergi positif diantara 

seluruh stakeholder, baik Kementerian 

Keuangan, BPK maupun BPKP untuk 

menjalin harmonisasi kinerja dalam 

rangka pencapaian tujuan nasional. 

(humas) 

Tahuna (30/06) - Bencana banjir ban-

dang dan tanah longsor terjadi di 

Sangihe pada hari Selasa, 21 Juni 2016. 

Bencana ini diperkirakan terjadi akibat 

hujan deras,  gelombang pasang, dan 

struktur tanah yang tidak stabil. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-

lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak., 

MM., CA., CFrA., QIA., tiba di lokasi 

bencana banjir bandang dan tanah long-

sor di Sangihe. Lokasi bencana alam 

tersebut berada di Desa Kolongan Aken-

bawi, Kecamatan Kolongan Akenbawi, 

Kabupaten Sangihe. 

Sihar Panjaitan, yang didampingi oleh 

Tim Penyalur Bantuan Korban Bencana 

dari BPKP Sulawesi Utara—Verra 

Shirley Lumi dan Stenly Tangkumahat, 

diterima langsung oleh Inspektur Kabu-

paten Kepulauan Sangihe—Drs. Tajudin 

Sainkadir dan jajaran pemerintah setem-

pat. 

Dalam kunjungan tersebut, mewakili 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara, tim penyalur menyerahkan ban-

tuan  kepada Korban Bencana Banjir 

dan Longsor. Bantuan tersebut diterima 

langsung Pemerintah Kabupaten Kepu-

lauan Sangihe yang diwakili oleh Inspek-

tur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan-

Camat Akembawi. Sihar Panjaitan men-

yatakan bahwa kegiatan ini merupakan 

bentuk empati dan partisipasi dari Per-

wakilan BPKP Sulawesi Utara terhadap 

para korban bencana di kabupaten yang 

terletak di ujung utara nusantara. Sihar 

berharap, bantuan yang disalurkan 

tersebut bisa dimanfaatkan oleh para 

korban bencana alam Sangihe. 

Bupati Kepulauan Sangihe, melalui In-

spektur, mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh unsur Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara atas bantuan 

tersebut. Bantuan ini akan langsung 

dipakai dan dimanfaatkan bagi para 

korban bencana. (humas) 
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 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2016 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2016   

Tomohon (19/06) - Kepala Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Utara— Sihar 

Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA, 

yang didampingi oleh Korwas APD—

Agus Catur Hartanto, Ak,.dan Korwas 

P3A—Agus Widodo, menghadiri undan-

gan Walikota Tomohon– Jimmy Feidie 

Eman, SE, Ak. untuk mengikuti 

kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Keuangan (Rakorev) Pemerintah Kota 

Tomohon, yang diadakan di Aula Lt. 3 

Kantor Walikota Tomohon, sekaligus 

menjadi narasumber pada kegiatan 

tersebut. 

Jimmy F. Eman dalam sambutannya 

mengingatkan para Kepala SKPD untuk 

dapat menggenjot penyerapan anggaran. 

"Saya menekankan kepada para Kepala 

SKPD agar memperhatikan perencanaan 

yang telah disusun sebelumnya, jangan 

sampai penyerapan anggaran yang ren-

dah disebabkan target yang tidak teru-

kur dengan baik, karena hasil evaluasi 

penyerapan anggaran ini harus dila-

porkan kepada Presiden", ujar Jimmy . 

Secara khusus, Jimmy menyampaikan 

apresiasi tinggi kepada Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas rai-

han opini WTP atas LKPD TA 2015 dari 

BPK-RI yang selama ini telah mendamp-

ingi Pemerintah Kota Tomohon. 

"Keberhasilan Pemerintah Kota To-

mohon meraih opini LKPD TA 2015 den-

gan predikat WTP dari BPK-RI untuk 

ketiga kalinya tidak lepas dari pendam-

pingan yang telah dilakukan oleh Per-

wakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

serta kerja keras seluruh SKPD. Untuk 

itu, atas nama Pemerintah Kota  To-

mohon, saya mengucapkan terima kasih 

kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulut 

atas kerja sama yang telah terjalin se-

lama ini, dan saya juga mengajak selu-

ruh SKPD untuk bekerja keras memper-

tahankan predikat opini WTP tersebut 

melalui penerapan tata kelola keuangan 

yang lebih baik", ujar Eman. 

Menanggapi hal tersebut, Sihar Panjai-

tan di hadapan para peserta Rakorev 

menyampaikan bahwa opini WTP bukan 

satu-satunya tolak ukur keberhasilan 

pencapaian kinerja Pemda. "Saya tegas-

kan kembali bahwa opini WTP yang 

diraih Pemkot Tomohon bukan satu-

satunya tolak ukur keberhasilan penca-

paian kinerja, namun penguatan SPIP 

juga perlu ditingkatkan untuk memben-

tuk Tata Kelola Pemerintahan yang 

Good Governance and Clean Govern-

ment"  kata Sihar yang disambut ap-

plaus para peserta. 

Sihar juga menyampaikan pentingnya 

peningkatan kapabilitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada karena terma-

suk dalam 8 (delapan) area perubahan 

reformasi birokrasi. "Ada delapan area 

perubahan reformasi birokrasi yang 

perlu mendapat perhatian khusus, yaitu 

organisasi, tata laksana, peraturan pe-

rundang-undangan, sumber daya manu-

sia aparatur, fungsi pengawasan, akun-

tabilitas, pelayanan publik, dan yang 

terakhir mindset and cultural set" tutup 

Sihar.  

Di akhir acara rakorev, Jimmy F. Eman 

secara simbolis memberikan piagam 

penghargaan kepada BPKP Sulut, yang 

diterima langsung oleh Sihar Panjaitan. 

(humas) 

Manado (21/07) - Gubernur Sulawesi 

Utara — Olly Dondokambey, SE., secara 

langsung menerima kunjungan Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara—Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA., 

CFrA., QIA., beserta para pejabat struk-

tural BPKP Sulut, di ruang kerja Kantor 

Gubernur Sulut. 

Sihar Panjaitan dalam kesempatan men-

yerahkan Laporan Hasil Pengawasan 

BPKP Semester 1 Tahun 2016. Sihar 

juga menyampaikan sekilas terkait den-

gan kondisi pengawasan di wilayah 

Provinsi Sulawesi Utara selama semes-

ter I tahun 2016, dalam 4 (empat) fokus 

pengawasan, yaitu Pengawalan Akunt-

abilitas Pembangunan Nasional, Kontri-

busi Peningkatan Ruang Fiskal, Penga-

manan Aset Negara dan Peningkatan 

Governance System. 

Di samping itu, Sihar juga mengharap-

kan agar hubungan BPKP dengan Pe-

merintah Provinsi Sulawesi Utara dan 

Kabupaten/Kota terjalin dengan baik. 

Hal ini menjadi salah satu indikator ter-

capainya Good Governance and Clean 

Government. 

Senada dengan Sihar, Olly Dondokam-

bey, yang didampingi Inspektur Provinsi 

Sulut—Praseno Hadi, Ak., juga 

mengharapkan agar hubungan baik 

antara Pemprov Sulut dan BPKP tetap 

terjaga. Gubernur yang baru terpilih ini 

juga meminta kepada BPKP untuk tetap 

aktif melakukan pengawasan pemban-

gunan dan keuangan di Provinsi Su-

lawesi Utara, termasuk peran BPKP 

dalam mengawal penanganan aset yang 

ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam 

rangka akuntabilitas keuangan daerah 

yang lebih baik. (humas) 
 Raih WTP Ketiga, Pemkot Tomohon Beri Penghargaan kepada BPKP SulutRaih WTP Ketiga, Pemkot Tomohon Beri Penghargaan kepada BPKP Sulut  
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TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News  

Ground Breaking Ground Breaking Sungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di Manado Sungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di Manado   

Focus Group DiscussionFocus Group Discussion  Hasil Audit Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi SulutHasil Audit Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulut  

Manado (04/08) - Bertempat di Hotel 

Green Eden Manado, Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Utara menyelenggara-

kan Focus Group Discussion (FGD) Hasil 

Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Na-

sional (JKN) Tahun 2016. FGD dihadiri 

oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak., 

MM. CA., CFrA, QIA., yang didampingi 

oleh Korwas Bidang IPP—Hery Budi 

Santoso, SE., MM., CA., CRGP. FGD dan 

tim Audit JKN BPKP Sulut. Direktur 

Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Deputi Polhukam PMK BPKP—Bea Re-

jeki Tirtadewi, MM., yang didampingi 

oleh Kasubdit I Direktorat PIP Bidang 

Hankam—Viktor H. Siburian, Asisten I 

Setda Provinsi Sulawesi Utara—Drs. 

John Palandung, MSi., Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara—dr. 

Jemmy R. Lampus, Kepala BPJS Kese-

hatan Divre X Suluttenggomalut—dr. I 

Made Puja Yasa, AAK., serta para 

Kepala Dinas Kesehatan Kabu-

paten/Kota dan Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah di wilayah Provinsi Su-

lawesi Utara juga turut ikut serta dalam 

acara FGD tersebut. 

Dalam arahannya, Sihar Panjaitan me-

negaskan agar perhatian terhadap pe-

layanan kesehatan kepada masyarakat 

di Sulawesi Utara harus lebih ditingkat-

kan lagi serta mengingatkan pentingnya 

komitmen dan dukungan Pemerintah 

Daerah sebagai pemangku program JKN 

di daerah karena berdasarkan hasil Au-

dit Kinerja ini masih ditemui banyak 

kekurangan dan kelemahan dalam pe-

laksanaan program JKN. 

Sementara itu, John Palandung yang 

membacakan sambutan Gubernur Su-

lawesi Utara, menyampaikan bahwa 

Pemprov Sulawesi Utara menyadari 

bahwa dalam pelaksanaan JKN di bumi 

Nyiur Melambai masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dari segi SDM, sarana-

prasarana, serta banyaknya kendala 

baik dari internal Pemerintah Daerah 

maupun eksternal. Namun, Pemprov 

Sulut telah berupaya seoptimal mungkin 

agar pelayanan kesehatan pada 

masyarakat dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

Hasil dari Audit Kinerja JKN dari BPKP 

ini akan menjadi dasar dan referensi 

bagi pelaksana JKN di Provinsi Sulawesi 

Utara ke depannya baik di tingkat Pus-

kesmas, Rumah Sakit, maupun Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Hasil Audit Kinerja JKN di Provinsi Su-

lawesi Utara secara keseluruhan ke-

mudian dipaparkan langsung oleh Bea 

Rejeki Tirtadewi dan Viktor H. Siburian, 

yang diikuti dengan diskusi antara para 

peserta FGD dan narasumber yang ber-

langsung secara terbuka. (humas) 

Manado (10/08) - Dalam rangka pengu-

rangan risiko besaran dan kerentanan 

banjir di Kota Manado, dilaksanakan 

kegiatan Ground Breaking dalam rangka 

mengawali pelaksanaan Pekerjaan River 

Improvement of Lower Reaches of Ton-

dano River Segment II dan Segment III 

Manado, bertempat di Jembatan Ma-

hakam, Sempadan Sungai Tondano. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-

lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak., MM. 

CA., CFrA, QIA., yang didampingi oleh 

Korwas Bidang IPP—Hery Budi Santoso, 

SE., MM., CA., CRGP., menghadiri 

peresmian awal pekerjaan Ground 

Breaking yang juga dihadiri Gubernur 

Sulawesi Utara—Olly Dondokambey, 

SE., Walikota Manado—Dr. G.S. Vicky 

Lumentut, Dirjen Sumber Daya Air Ke-

menterian Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat—Ir. Mudjiadi, MSc., 

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, 

beserta jajaran pejabat pemerintah 

daerah lainnya. 

Dalam sambutannya, Mudjiadi mengata-

kan bahwa dalam menanggulangi banjir 

terdapat dua pendekatan, yaitu pertama 

pendekatan teknis berupa proyek nor-

malisasi dan perluasan sungai ini 

sendiri, dan yang kedua tidak kalah 

pentingnya adalah pendekatan non tek-

nis yaitu menumbuhkan kesadaran 

warga untuk bersiap ketika banjir 

datang serta menerapkan Early Warning 

System. Sedangkan  baik Olly Don-

dokambey maupun Vicky Lumentut, 

masing-masing menyatakan komitmen-

nya untuk mengatasi permasalahan ban-

jir dari aliran Sungai Tondano dan men-

gajak masyarakat beserta jajaran pemer-

intah daerah untuk mendukung segala 

kegiatan yang berkaitan dengan pena-

nganan banjir di kota Manado. 

Kemudian acara ditutup dengan pene-

kanan tombol sirine oleh Gubernur Su-

lawesi Utara didampingi oleh Walikota 

Manado, Dirjen SDA KemenPUPR, dan 

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 

sebagai tanda dimulainya pekerjaan 

Ground Breaking di Sungai Tondano. 

(humas)  
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K 
abupaten Kepulauan Talaud kaya akan 

kearifan lokal. Salah satunya adalah budaya 

Manam'mi yang turun-temurun menjadi ciri 

khas masyarakat di daerah ini. Tradisi 

budaya menangkap ikan dengan cara tradisional 

menggunakan janur kelapa itu, mampu menarik perhatian 

banyak orang dari berbagai pelosok daerah untuk melihat 

langsung tradisi budaya yang tiap tahunnya 

diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Manam’mi dilakukan di pulau Miangas, yang juga 

merupakan pulau paling utara Indonesia. Pagi-pagi benar 

para tetua adat Miangas telah berkumpul di pantai Wolo, 

Sabtu (21/5/2016). Banyak diantara mereka menggunakan 

jubah berwarna ungu, hanya ketua adat yang mengenakan 

jubah warna kuning. Di sana, mereka berdiri di sekitaran 

patok dari batang pohon yang pada bagian ujungnya 

dilingkari daun kelapa kering. 

Tradisi Manam’mi menjadi warisan budaya yang terpeli-

hara dan hidup dilakukan bersama oleh warga masyarakat 

dalam semangat suirene suwaide, sansiote sampate pate 

dengan tahapan prosesi adat Manam’mi melalui prosesi 

adat di saat masyarakat membutuhkan ikan. 

Ada 7 (tujuh) tahapan dalam Manam’mi, yaitu: 

1) Ire Waidu Manammi (masyarakat mufakat Manam’mi); 

2) Alioman/Runasu Manara (Doa awal) 

3) Manadia (Persiapan) 

4) Pilasau Eha (Pelepasan Pencabutan Eha) 

5) Mamatou U Sammi (Penebaran Sammi) 

6) Manganu In Na / Matahia In na (Penangkapan /

Pengumpulan dan Pembagian Ikan) 

7) Mandawatta / Manarimattu Auntungan (Penerimaan 

Syukur dan Berkat)  

Kegiatan Manam'mi diharapkan memotivasi dan 

mendorong semangat warga kepulauan dan pesisir yang 

ada di kawasan perbatasan negara dalam upaya 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraannya 

guna menopang semakin kokohnya kedaulatan negara 

kesatuan republik Indonesia (NKRI). 

Budaya Manam'mi telah menjadi agenda Pariwisata 

Nasional sehingga setiap tahun di bulan Mei, dan mungkin 

tidak dimiliki di daerah-daerah manapun. Khusus untuk 

Talaud budaya Manam'mi ini merupakan keajaiban yang 

dimiliki masyarakat Talaud karena memperlihatkan 

masyarakat bersahabat dengan alam. Melalui festival 

Manam'mi ini dapat dilihat bahwa ternyata menangkap 

ikan itu tidak harus menggunakan alat-alat berat, pukat 

dan lainnya. Hanya menggunakan janur kelapa, ikan bisa 

didapat. Ini adalah salah satu keajaiban yang dimiliki 

masyarakat Kepulauan Talaud. (humas/faes) 

   

Manam’miManam’miManam’mi, Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Talaud, Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Talaud, Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Talaud      

Korwas Bidang APD BPKP Sulut—Agus Catur Hartanto mengikuti Festival 

Manam’mi di Kabupaten Kepulauan Talaud 

Bupati Talaud—Sri Wahyumi Maria Manalip dan Korwas Bidang APD 

BPKP Sulut di acara Festival Manam’mi 
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S 
ebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan 

wisata bahari, Sulawesi Utara banyak menawarkan 

pilihan objek wisata yang terkenal keindahannya 

yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu objek 

wisata tersebut adalah pulau Lihaga. Terletak di 

wilayah administratif Kabupaten Minahasa Utara, pulau yang 

memiliki luas sekitar 8 hektar ini dapat ditempuh perjalanan 

sekitar 90 menit dari Kota Manado melalui pelabuhan Serei, 

Likupang. Setibanya di Serei, masih ada perjalanan yang ha-

rus ditempuh + 20 - 30 menit menggunakan perahu atau 

speedboat milik nelayan setempat yang biasa dipergunakan 

untuk membawa wisatawan ke pulau Lihaga dari pelabuhan 

dengan harga sewa sekitar Rp800.000,- hingga Rp1.200.000,- 

dengan kapasitas 20 sampai 40 orang penumpang. 

Total perjalanan sekitar 2 jam dan biaya masuk ke pulau bagi 

wisatawan sebesar Rp25.000,-/orang ini tidak akan sia-sia, 

karena begitu tiba di pulau yang tak berpenghuni ini, ham-

paran pasir putih halus di Pulau Lihaga, yang dikelilingi 

gradasi birunya lautan yang jernih, dan dipadu dengan pe-

mandangan langit yang biru, akan menyegarkan mata bagi 

siapa pun yang melihatnya. 

Sebelum turun ke pulau Lihaga pun anda bisa terlebih dahulu 

berkeliling pulau kecil ini dengan perahu untuk melihat tiap-

tiap sudut dari keindahan Pulau Lihaga. Pinggiran pantai 

yang didominasi oleh batu karang dan pasir putih, disertai 

pemandangan pulau lain di sekeliling pulau Lihaga akan 

menyuguhkan pemandangan yang mempesona dan sulit dite-

mukan di tempat-tempat wisata lainnya. 

Selain panorama pantai di pulau Lihaga yang menarik, anda 

juga bisa menikmati keindahan bawah laut dengan melaku-

kan snorkling. Pemandangan bawah laut disekitar Pulau Li-

haga tidak kalah indah dengan Taman Laut Bunaken yang 

sudah dikenal. 

Keindahan alam Pulau Lihaga juga membuatnya menjadi 

salah satu lokasi incaran para fotografer. Tentunya tidak akan 

mengagetkan apabila pada saat anda berkunjung ke Pulau 

Lihaga, anda akan melihat para penggiat dunia fotografi 

berseliweran untuk mengabadikan spot-spot yang menarik 

dalam lensa kamera mereka. 

Hanya saja, karena pulau ini tidak berpenduduk maka ten-

tunya anda memerlukan persiapan yang cukup untuk menuju 

pulau ini. Hal ini karena pulau Lihaga belum memiliki ban-

gunan untuk penginapan yang memadai, meskipun telah 

tersedia toilet dan ruang ganti. Anda juga harus menyediakan 

peralatan tenda sendiri karena tidak ada yang menyediakan 

tenda. Selain itu, anda pun harus membeli makanan dan mi-

numan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju Pulau Li-

haga, karena tidak ada warung maupun kios yang menjual 

makanan dan minuman. 

Di samping itu, masih terdapat permasalahan sengketa lahan  

di pulau Lihaga yang belum selesai hingga kini. Hal tersebut 

tentunya dapat menghambat potensi pengembangan pulau 

Lihaga sebagai salah satu alternatif tujuan wisata bagi para 

pelancong yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara. 

(humas/amfdp-dap/dari berbagai sumber) 

Menikmati Indahnya PanoramaMenikmati Indahnya PanoramaMenikmati Indahnya Panorama   

Pulau LihagaPulau LihagaPulau Lihaga   

© deny_arka 

© deny_arka 

http://www.seputarsulut.com/
http://www.seputarsulut.com/taman-laut-bunaken/
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G 
erungan Saul Samuel Jozias (G.S.S.J.) Ratu-

langi, atau yang lebih dikenal dengan nama 

Sam Ratulangi adalah seorang politisi, jur-

nalis, pendidik, dan pejuang kemerdekaan asal 

Minahasa. Lahir di Tondano tanggal 5 November 1890, 

putra pasangan Jozias Ratulangi dan Agustina Gerungan 

ini menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di 

Manado sebelum merantau ke Jakarta untuk bersekolah di 

Koningin Wilhelmina School (Sekolah Teknik) sampai sele-

sai tahun 1908. Sam Ratulangi lalu melanjutkan pendidi-

kannya di Universiteit van Amsterdam, Belanda dan 

Universität Zürich, Swiss. Pada tahun 1914, ia dipercaya 

menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di 

Belanda. Di Belanda dan Swiss, Ratulangi berhasil meraih 

gelar Hulpacte Guru pada tahun 1914, Middelbare Acte 

Wiskunde dan Middelbare Acte Opvoedkunde (Matematika 

dan Pedagogi) pada tahun 1915, serta gelar Doktor der 

Natur-Philosophie dan Wis en Natuurkunde (Ilmu Pasti 

dan Alam) pada 1919. 

Sekembalinya ke tanah air, Ratulangi diangkat menjadi 

guru Algemene Middlebare School di Yogyakarta oleh pe-

merintah Hindia Belanda. Akan tetapi, pekerjaannya ini 

terpaksa ditinggalkannya karena Zentgraaf, pemimpin 

surat kabar Belanda Het Niews van den Dag, tidak terima 

anak-anak Belanda diajar oleh orang Indonesia. Pada ta-

hun 1927, Sam Ratulangi dipilih oleh rakyat Minahasa 

sebagai anggota Volksraad di Batavia. Kemudian, Ratu-

langi kembali ke Minahasa dan bekerja sebagai sekretaris 

Minahasa Raad (Dewan Minahasa). Di sana, ia memper-

juangkan penghapusan Herendiensten, sistem kerja paksa 

tanpa upah dari Pemerintah Belanda, yang dikenakan 

kepada setiap orang yang tinggal di Minahasa. 

Ratulangi kembali ke Jakarta tahun 1932, sambil bertugas 

di Volksraad hingga 1937, Ratulangi mendirikan 

Vereniging van Indonesiche Academici, perkumpulan yang 

beranggotakan kaum cendekiawan bangsa Indonesia, para 

dokter, insinyur, ahli hukum, dan anggota Volksraad. Pada 

1942, Ratulangi yang melihat kemungkinan pecahnya per-

ang di Asia dan akan berdampak pada tanah airnya 

menerbitkan buku yang berjudul Indonesia in de Pacifik-

Kernproblemen van den Aziatischen (Indonesia di Pasifik - 

Analisa Masalah-masalah Pokok Asia Pasifik). Ratulangi 

sempat ditangkap dan dipenjara selama beberapa bulan 

karena keterlibatan politiknya, termasuk ketika menjadi 

editor Nationale Commentaren, media berbahasa Belanda.  

Keterlibatannya dalam upaya memperjuangkan kemer-

dekaan Indonesia  berlanjut hingga pada awal Agustus 

1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan 

setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia 

kemudian ditunjuk 

Presiden Soekarno 

sebagai Gubernur 

Sulawesi yang berpusat 

di Makassar. Dalam 

masa pergolakan awal 

kemerdekaan, Belanda 

masih merongrong 

Sulawesi agar terpisah 

dari pemerintahan 

Indonesia. Ratulangi  

ditangkap oleh Belanda 

pada April 5, 1946 dan 

diasingkan selama ke 

Serui, New Guinea 

Barat. Ratulangi bebas 

pada 23 Maret 1948 dan dibawa ke Yogyakarta. 

Pada tanggal 10 November 1948, bersama tokoh nasional 

lainnya, yakni I Gusti Ktut Puja SH., Ir. Pangeran 

Mohammad Noor, Dr. T. S. T. Pondaag, dan Sukarjo Wiryo-

pranoto SH., Ratulangi mengeluarkan suatu pernyataan 

yang ditujukan untuk menentang siasat Belanda yang me-

mecah belah persatuan bangsa Indonesia. Pernyataan yang 

dikenal dengan nama Manifes Ratulangi itu berisi aja-

kan kepada pemimpin-pemimpin di Indonesia Timur untuk 

menggalang persatuan. Persatuan ini ditujukan untuk me-

nentang setiap percobaan, dari manapun datangnya, untuk 

memisah-misahkan Republik Indonesia. 

Agresi Militer II Belanda membuat Ratulangi kembali 

ditawan Belanda pada 25 Desember 1948. Selama 

menjalani masa tahanan, dengan kesehatan yang semakin 

menurun, Ratulangi dipindahkan ke Jakarta pada awal 

1949. Tanggal 30 Juni 1949, Sam Ratulangi wafat dan 

dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Abang sebelum 

dipindahkan ke makam keluarga di Tondano. 

Sam Ratulangi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 

berdasarkan SK Presiden RI No. 590/TK/Tahun 1961, 

tanggal 9 November 1961 oleh Presiden Soekarno. 

Namanya pun diabadikan sebagai nama bandar udara, 

universitas negeri di Kota Manado, serta nama jalan arteri 

di beberapa kota besar di Indonesia. 

Salah satu legacy yang ditinggalkan Sam Ratulangi adalah 

ajaran Si Tou Timou Tumou Tou yang dalam perspektif 

kehidupan berbangsa bermakna ―manusia hidup untuk 

memanusiakan sesamanya‖, yang merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan 

pengalaman hidupnya sebagai tou Minahasa yang berjuang 

untuk kemerdekaan Indonesia. 

(humas/amfdp—dari berbagai sumber)  

Sam Ratulangi, Putra Minahasa yang Ajarkan 

Saling Memanusiakan Sesama   

Sam Ratulangi (dok. Internet) 
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RAGAM WARNA, SATU TUJUAN, TORANG BISARAGAM WARNA, SATU TUJUAN, TORANG BISA. Warga BPKP Sulut dan Dharma Wanita saat Pembukaan Pekan Olahraga HUT BPKP ke. Warga BPKP Sulut dan Dharma Wanita saat Pembukaan Pekan Olahraga HUT BPKP ke--3333  

DOA BERSAMA.DOA BERSAMA.  

Diadakan setiap hari Senin pagiDiadakan setiap hari Senin pagi  

dan hari Jumat soredan hari Jumat sore  

PENGAJIAN RUTIN PENGAJIAN RUTIN setiap hari Kamis pagi setiap hari Kamis pagi 

oleh Badan Amalan Islam (BAIS)oleh Badan Amalan Islam (BAIS)  

IBADAH RUTIN IBADAH RUTIN Persekutuan Oikumene Kristiani Persekutuan Oikumene Kristiani 

setiap hari Kamis pagisetiap hari Kamis pagi  

SENAM PAGI BERSAMA.SENAM PAGI BERSAMA.  

Digelar setiap hari Jumat pagiDigelar setiap hari Jumat pagi  
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Kaper BPKP Sulut meninjau Proyek PLTU di Kabupaten Kepulauan TalaudKaper BPKP Sulut meninjau Proyek PLTU di Kabupaten Kepulauan Talaud   

Family Gathering Family Gathering HUT BPKP keHUT BPKP ke--3333  
UpacaraUpacara  Bendera HUT BPKP keBendera HUT BPKP ke--3333  

Tiup Lilin di Acara ResepsiTiup Lilin di Acara Resepsi  HUT BPKP keHUT BPKP ke--3333  

Pisah Sambut Pejabat Struktural BPKP SulutPisah Sambut Pejabat Struktural BPKP Sulut   Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai BPKP SulutPenandatanganan Pakta Integritas Pegawai BPKP Sulut   

Kepala BPKP didampingi Kaper BPKP Sulut dan para pejabat strukturalKepala BPKP didampingi Kaper BPKP Sulut dan para pejabat struktural   

Kaper  BPKP Sulut memberi arahan bagi para peserta  Diklat Auditor AhliKaper  BPKP Sulut memberi arahan bagi para peserta  Diklat Auditor Ahli  
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Bidang Akuntan NegaraBidang Akuntan NegaraBidang Akuntan Negara   

Bagian Tata UsahaBagian Tata UsahaBagian Tata Usaha   

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat   

Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah DaerahBidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah DaerahBidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah   
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Bidang Akuntan NegaraBidang Akuntan NegaraBidang Akuntan Negara   

   

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat   

Bidang InvestigasiBidang InvestigasiBidang Investigasi   

Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIPBidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIPBidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP   

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkanPERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkanPERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkan   

DirgahayuDirgahayuDirgahayu   

REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA   

17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 ---   17 Agustus 201617 Agustus 201617 Agustus 2016   



  

"Jika engkau malu & takut berbuat sesuatu,"Jika engkau malu & takut berbuat sesuatu,  

maka tak akan kau temui kemajuan selangkah pun"maka tak akan kau temui kemajuan selangkah pun"  

Ir. SoekarnoIr. Soekarno  


