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KOLOM REDAKSI

Memasuki usia ke 27 seharusnya BPKP semakin matang

dalam mewujudkan perannya  sebagai auditor intern

pemerintah khususnya dalam pemberian jasa konsultansi

dan quality assurance. Infrastruktur dalam pemenuhan

fungsi ini sudah tersedia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengfendalian Intern

Pemerintah. Sebagai  Pembina SPIP, tentu ini bukan hal

yang mudah bagi BPKP. Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 ibarat jembatan yang digunakan untuk

menyeberang, namun setelah melangkah satu persatu

papan penyangga yang telah dilewati jatuh sehingga tidak

bisa mundur lagi.

Salah satu indikator tercapainya misi ini adalah

meningkatnya opini hasil audit BPK atas  Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat/Daerah yang menjadi mitra BPKP. Pada

edisi ini kami menyajikan keberhasilan Pemerintah Daerah

yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Utara dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari BPK disamping sajian lainnya yang berkaitan dengan

berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka

peringatan HUT BPKP ke 27, antara lain Sosialisasi SPIP

dalam bentuk seminar sehari yang bertemakan penegakan

integritas dan nilai etika dalam implementasi SPIP dengan

Keynote Speaker dari BAPPENAS.

Kami juga bersyukur dengan telah dilantiknya Kepala BPKP

Bapak Prof. Mardiasmo, Ak MBA, Ph.D, semoga kehadiran

beliau  menambah semangat dan memberikan nuansa baru

bagi BPKP dalam berkarya.

Selamat ulang tahun BPKP,  semoga ……… JAYA!

Salam Hangat
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Pemerintah sudah bertekad pada tahun 2012 laporan
keuangan pemerintah pusat (untuk  tahun anggaran
2011) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK.  Mantan Menteri Keuangan RI,  Sri

Mulyani  menyatakan hal tersebut merupakan target yang su-
dah tidak bisa ditawar lagi.  Langkah dalam menuju WTP terse-
but sudah dimulai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
melalui satgas  Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang
diketuai Suyatno Harun, Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Lalu Hendry Yujana dan Direktur BMN I, Par-
diman dengan memaparkan Road Map Menuju Wajar Tanpa
Pengecualian: Tinjauan dari Aspek pengelolaan BMN pada Ra-
pat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada tanggal 22-23 Juni 2010
di Hotel Mercure Jakarta.
Peran BPKP sebagai Auditor intern pemerintah sangat penting
dalam pencapaian target ini, apalagi dengan telah dikeluar-
kannya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dimana BPKP
sebagai Pembina SPIP mempunyai tugas cukup berat, bagai-
mana SPIP pada instansi pemerintah pusat dan daerah dapat
diimplementasikan dengan baik. Kepala BPKP, Mardiasmo
didampingi Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H
Simanjuntak, dalam kunjungannya ke Kementerian Kelautan
dan Perikanan menyampaikan pedoman teknis penyelengga-
raan SPIP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Mu-
hammad. Kepala BPKP mengatakan  akan mendukung Kemente-
rian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan opini WTP dari
semula opini WDP. Fadel Muhammad, yang mantan Gubernur
Provinsi Gorontalo, sangat mengapresiasi dukungan BPKP ini,
karena sebelumnya Laporan keuangan Kementerian Kelautan
dan perikanan mendapat opini TMP (Tidak Memberikan Penda-
pat). Pengalaman Pemerintah Provinsi Gorontalo dulu selama
kepemimpinan Fadel Muhammad pernah mendapat opini WTP
dari BPK. Beliau mengakui opini WTP tersebut tidak lepas dari
dukungan dan bantuan BPKP. Demikian juga dengan beberapa
Kementerian Lembaga yang telah memperoleh opini WTP.
Pada tahun 2010 ini, Pemerintah daerah yang mendapat opini
WTP di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo. Raihan opini WTP ini merupakan kebanggaan
tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, karena se-
lama ini baru tiga Pemerintah Provinsi yang mendapat opini
WTP yaitu Gorontalo (sekarang WDP), Jawa Tengah dan Su-
lawesi Utara. Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara, Mam-
pan Manalu, menyampaikan selamat kepada Gubernur Su-
lawesi Utara, SH Sarundajang atas capaian ini pada rapat pari-
purna istimewa DPRD  tanggal 4 Mei 2010 lalu. Bagaimana
proses dan kiat-kiat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam

meraih opini WTP? Kepala Biro Keuangan dan Aset Provinsi
Sulawesi Utara, Praseno Hadi,Ak.,M.M.  yang merupakan pega-
wai BPKP yang dipekerjakan di Provinsi Sulawesi Utara men-
yampaikan dua hal yang perlu dan sudah dilakukannya sejak ia
melaksanakan jabatan ini yaitu pembenahan sistem yang
berorientasi pada pelayanan dengan prinsip efektif  efisien, dan
peningkatan kapasitas SDM.
Tentunya kedua hal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa
dukungan penuh Top Leader. Komitmen yang sangat tinggi di-
tunjukkan oleh Gubernur SH Sarundajang sehingga ia dapat
mengkondisikan lingkungan yang kondusif dalam mendukung
tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan taat pada

peraturan perundang-undangan. Tiga sub unsur pertama ling-
kungan pengendalian yang merupakan soft control, dilaksana-
kan melalui contoh dan keteladanan dalam pelaksanaan tugas,
prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tone at the top
melalui komitmen yang tinggi dari pimpinan dan terhadap kom-
petensi pegawai, merupakan prasyarat dalam membangun
sistem pengendalian intern yang andal. Pemerintah Kabupaten
Gorontalo yang dipimpin oleh Bupati David Bobihoe Akib men-
dapat opini WTP pada tahun 2010 setelah dua tahun sebelum-
nya berturut-turut mendapat opini WDP. Khusus terhadap Pem-
Kab Gorontalo sejak awal penyusunan laporan keuangannya
didampingi oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara melalui
SIMDA. Meskipun SPIP tidak memberikan jaminan mutlak tidak
adanya penyimpangan, namun saat ini SPIP merupakan sistem
yang paling komprehensif bagi instansi pemerintah untuk mem-
berikan jaminan memadai dalam pencapaian tujuan, paling
tidak pelaporan keuangan yang andal dengan opini WTP.   To-
koh di balik pemda pemeroleh WTP tersebut akan bercerita
banyak mengenai pengalaman bagaimana mereka menerapkan
SPIP dalam pencapaian opini WTP. (Redaksi)

KIAT-KIAT PROVINSI SULAWESI UTARA MERAIH OPINI WTP:

1. Memperbaiki Sistem
 Sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan melengkapi

prosedur tertulis, prosedur pengelolaan transaksi yang ter-
komputerisasi dengan SIMDA, bekerja sama dengan bank
persepsi demi tertibnya pencatatan transaksi.

2. Memperbaiki SDM
 Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis mengenai pengel-

olaan keuangan daerah, kepada staf Biro Keuangan, Benda-
hara, PPTK, PPK-SKPD, hingga Kepala SKPD.

 Meningkatkan Komitmen: Komitmen, Kepala Daerah, Kepala
SKPD, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara, hingga Komitmen DPRD
dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Memperbaiki Kultur
 Meliputi : Budaya Kerja, Budaya Pelayanan, Sistem Kerja. Se-

hingga pelayanan kepada stakeholder lebih cepat, lebih tertib,
dan bebas dari unsur KKN.

 Tabea Manado News - Salam Hangat dari ManadoBERITA UTAMA 

BER SPIP MENUJU WTPBER SPIP MENUJU WTP
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Bagaimana proses dan kiat-
kiat Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Utara dalam meraih
opini WTP? Kepada crew Ta-
bea, Pak Pras, demikian be-
liau akrab disapa, tersenyum
santai sambil menuturkan
bahwa langkah pertama
yang beliau lakukan setelah
menjabat sebagai Kepala
Biro Keuangan dan Aset
adalah menindaklanjuti te-
muan BPK tahun sebelumnya. Sebagai akuntan,
Pak Pras menyadari bahwa perbaikan atas temuan
tersebut membutuhkan waktu sehingga beliau te-
lah memprediksi bahwa opini WTP belum bisa
diperoleh untuk Laporan Tahun 2008. Selanjutnya
adalah dengan pembenahan sistem yang berorien-
tasi pada pelayanan dengan prinsip efektif  efisien,
dan peningkatan kapasitas SDM. “Dalam hal ini
sistem menyangkut prosedur tertulis, prosedur
pengelolaan transaksi yang terkomputerasi dengan
SIMDA,” demikian beliau menerangkan. Pameo
dalam masyarakat menyatakan bahwa dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus tapi sis-
temnya jelek, masih bisa diperoleh hasil yang lu-
mayan. Namun, bila SDM jelek dan sistemnya pun
jelek tentunya hasilnya pun jelek. Yang diharapkan

disini tentunya adanya sis-
tem yang bagus dengan
SDM yang bagus pula. Oleh
karena itu, untuk memban-
gun clean government diper-
lukan perbaikan sistem dan
personel pengelola keuan-
gan. Dalam memperbaiki
sistem, Provinsi Sulawesi
Utara menerapkan paket
SIMDA untuk menangani
administrasi keuangan, meli-

puti SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, dan SIMDA
Barang Milik Daerah. Sedangkan untuk membentuk
good people, pengembangan SDM telah dilakukan
sejak tahun 2008. Langkah yang dilakukan diawali
dengan mengikutsertakan seluruh staf Biro Keuan-
gan dan Aset dalam diklat Pengelolaan Keuangan
Daerah dan kepribadian yang dilanjutkan dengan
diklat serupa untuk seluruh Bendahara Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pena-
tausahaan Keuangan (PPK) SKPD, hingga seluruh
Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran maupun
Kuasa Pengguna Anggaran. Tentunya kedua hal ini
tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan
penuh Top Leader. Komitmen yang sangat tinggi
ditunjukkan oleh Gubernur SH Sarundajang se-
hingga ia dapat mengkondisikan lingkungan yang

Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah hal yang mudah. Untuk mem-
peroleh opini tersebut harus dipenuhi kriteria-kriteria yang meliputi kesesuaian dengan kepatu-
han terhadap perundang-undangan, kualitas sistem pengendalian internal, full disclosure/
pengungkapan menyeluruh, dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pe-
merintah (SAP). Oleh karena itu, merupakan suatu  kebanggaan pada tahun kelima kepemimpi-
nan Gubernur S.H. Sarundajang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil memperoleh
predikat WTP. Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan tersebut diperoleh bukannya
tanpa upaya. Banyak langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara, salah satunya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Adapun salah satu bentuk konkrit kerja sama ini adalah dengan mempercayakan ja-
batan Kepala Biro Keuangan dan Aset kepada mantan Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Praseno Hadi, Ak.

PROVINSI SULAWESI UTARAPROVINSI SULAWESI UTARA
MENGUBAH KULTUR UNTUKMENGUBAH KULTUR UNTUK

MENCAPAI WTPMENCAPAI WTP

Kabiro Keuangan Sulut, Praseno Hadi saat diwawancara reporter TABEA
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kondusif dalam mendukung tata kelola keuangan
yang transparan, akuntabel dan taat pada pera-
turan perundang-undangan. Apa yang disampaikan
oleh Praseno merupakan implementasi dari SPIP,
khususnya unsur lingkungan pengendalian. Tiga
sub unsur pertama lingkungan pengendalian yang
merupakan soft control, dilaksanakan melalui con-
toh dan keteladanan dalam pelaksanaan tugas,
prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Tone at the top melalui komitmen yang tinggi dari
pimpinan dan terhadap kompetensi pegawai, me-
rupakan prasyarat dalam membangun sistem pen-
gendalian intern yang andal. Selama ini penyim-
pangan yang banyak terjadi disebabkan kelemahan
pengendalian intern karena lingkungan pengenda-
lian yang tidak kondusif dari sisi soft control.
Meskipun SPIP tidak memberikan jaminan mutlak
tidak adanya penyimpangan, namun saat ini SPIP
merupakan sistem yang paling komprehensif bagi
instansi pemerintah mencapai tujuan, paling tidak
pelaporan keuangan yang andal dengan opini WTP.

Perbaikan yang pertama dilakukan Biro Keuangan
dan Aset adalah sisi soft control dari SPIP, dalam
hal ini sub unsur Lingkungan Pengendalian: komit-
men, kompetensi, dan etika. Komitmen yang ter-
utama adalah komitmen dari Kepala Daerah,
karena tanpa komitmen Kepala Daerah semua
yang diupayakan akan menjadi sia-sia, komitmen
Gubernur Sulawesi Utara tercermin dari ke-
hadirannya di tiap pembukaan ataupun penutupan
pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Biro Keuangan dan Aset. Bentuk lain dukungan
Gubernur S.H. Sarundajang atas pengelolaan
keuangan yang tertib tercermin dalam kejadian di
tahun 2008 lalu, ketika baru sebulan menjabat
Karo Keuangan dan Aset, dan saat itu APBD 2008
baru saja disahkan DPRD. Karena masih butuh
proses pengisian Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA), maka anggaran belanja tidak ada yang bisa
keluar. Akibatnya, semua SKPD mengeluh. Tidak
hanya staf, Gubernur pun tidak dilayani permin-
taan dana belanjanya lantaran DPA belum selesai
proses. “Dananya ada, tapi kita harus tertib,” ka-
tanya waktu itu kepada wartawan. Gubernur yang
“tidak terlayani” semacam itu, bukannya marah
tapi memuji sikap Karo Keuangan dan Aset yang
komitmen terhadap aturan itu. “Itu haknya, dia,
dan (sikap) itu yang saya senang dari dia,” komen-
tar Gubernur waktu itu. Selain komitmen Kepala
Daerah dibutuhkan juga komitmen Kepala SKPD,
serta Bendahara dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD, bahkan komitmen dari  anggota
DPRD juga sangat dibutuhkan, karena seringkali

permasalahan yang timbul di pemda adalah kesala-
han penganggaran. Kesalahan penganggaran ini
tidak dapat dikoreksi karena Peraturan Daerah
yang mendasarinya pun tidak dapat dikoreksi. Pen-
ganggaran Belanja Modal yang salah dianggarkan
dalam Belanja Barang dan Jasa, meskipun dalam
neraca telah dilakukan koreksi akan tetap dianggap
sebagai kesalahan, yaitu salah saji dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Perbaikan yang diupayakan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setelah
perbaikan sistem dan SDM adalah perbaikan kultur
atau budaya, yang meliputi Budaya Kerja, Budaya
Pelayanan, dan Sistem Kerja. Untuk diketahui, se-
belum Pak Praseno menjabat, SKPD selalu beropini
bahwa pelayanan Biro Keuangan itu lambat, berbe-
lit-belit, serta terkesan menghambat bila tidak ada
uang pelicin. Untuk mengubah kultur serta opini
tersebut tentunya dibutuhkan keteladanan dari
pemimpin. Contoh sederhananya adalah dengan
tidak menerima uang atas pelayanan dan tidak
menghambat pelayanan. Reformasi yang dilakukan
Biro Keuangan antara lain menghilangkan pelaya-
nan yang berbelit-belit. Prosedur pencairan SP2D
yang dulunya harus melalui 17 meja sekarang ting-
gal melalui satu loket dan pencairan SP2D yang
awalnya bisa sampai seminggu kini bisa diselesai-
kan dalam 3-4 jam.

Selain itu, semenjak Pak Praseno di Biro Keuangan
dan Aset, kontraktor tidak lagi diperbolehkan ber-
hubungan secara langsung dengan Biro Keuangan.
Dengan kata lain, hanya bendahara yang boleh
membawa SPM ke Biro Keuangan. Sejak tahun
2008, Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi melakukan
pencairan dengan cek, melainkan SP2D sebagai
sarana pencairan karena cek maupun pencairan
tunai diyakini akan membuka peluang adanya
penggelapan dan selisih kas. Mekanismenya sendiri
adalah setiap kali Bank mencairkan SP2D, lang-
sung dilakukan pendebetan pada SIMDA sehingga
tidak terjadi adanya selisih kas antara SIMDA den-
gan Bank. Setelah berhasil memperoleh opini WTP,
target selanjutnya tentu saja untuk memper-
tahankan opini WTP tersebut. Untuk itu, Biro
Keuangan terus mengevaluasi penganggaran
dalam hal kesesuaiannya dengan Permendagri No-
mor 13 Tahun 2006 dan PP 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena pen-
ganggaran yang salah saji dapat menjadi potensi
kualifikasi laporan keuangan. Selain evaluasi terha-
dap penganggaran, dilakukan pula evaluasi perun-
tukan belanja untuk menghindari kerugian keuan-
gan, serta mengendalikan praktek belanja yang
tidak sesuai. (Zulfan/Yudi/Ricki/Yustina)
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Tak berlebihan bila kata “terus berinovasi” disandang-
kan pada kabupaten yang bermoto Dulo Ito Mo-
mongu Lipu (Mari kita membangun daerah). Tak per-
nah mau ketinggalan dalam hal pembangunan

pengelolaan keuangan daerah, kabupaten yang dipimpin oleh
David Bobihoe Akib ini tercatat sebagai pemerintah daerah
pertama yang menerapkan SIMDA BPKP di saat pemda lain
masih melakukan pencatatan pengelolaan keuangan secara
manual, selain itu juga tercatat sebagai salah satu Pemda per-
tama yang membuat Perda Satgas SPIP dan dijadikan pilot pro-
ject dalam penerapan SPIP. Untuk men-
dobrak semangat seluruh aparatur
dalam perbaikan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Gorontalo, Bupati
David mencanangkan slogan ”Menuju
Wajar Tanpa Pengecualian”.  Slogan
tersebut tidak bertepuk sebelah tangan,
slogan tersebut ditanggapi oleh seluruh
aparaturnya dengan  kerja keras. Kerja
keras serta slogan Pemerintah Kabu-
paten Gorontalo terbayarkan dengan
diraih opini WTP atas Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo untuk tahun anggaran 2009. Demi mendapatkan
penjelasan tentang kiat-kiat yang dilakukan oleh Kabupaten
Gorontalo reporter Majalah Tabea  melakukan wawancara lang-
sung dengan orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo di ru-
ang kerjanya.

Menurut David, hal yang pertama dilakukan saat menjabat
menjadi bupati adalah melakukan pelimpahan kewenangan
kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Camat, hingga Kepala Desa sehingga Bupati
sebagai Kepala Daerah tinggal mengawasi pelaksanaan dan
bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan. Setelah
kewenangan diberikan David meminta komitmen seluruh
aparaturnya. Pembentukan komitmen dilakukan oleh seluruh
unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten
Gorontalo. Komitmen untuk mencapai WTP dimulai dari Bupati

sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sekretaris Daerah  sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah,  Tim Anggaran, DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD), Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
bendahara, sampai dengan staf pelaksana. Komitmen dituang-
kan dalam Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas, serta digelora-
kan dengan slogan “Menuju Wajar Tanpa Pengecualian”. Sete-
lah komitmen terbangun dilanjutkan dengan penyiapan Sumber

Daya Manusia, penyiapan SDM dila-
kukan dengan mengupgrade ket-
erampilan dan pengetahuan  tentang
pengelolaan keuangan daerah me-
lalui bimbingan teknis/pelatihan dan
studi banding serta penciptaan
kondisi psikologis yang baik yang
menjunjung tinggi etika dan integri-
tas, pemberian reward kepada ben-
dahara terbaik berdasarkan capaian
prestasi dan kinerja.

Untuk menyusun sistem yang baik
Kabupaten Gorontalo juga melengkapi diri dengan peraturan
serta regulasi yang memberikan arah tegas dalam pengelolaan
keuangan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan BPK
dalam pemeriksaan keuangan adalah tindak lanjut  atas temuan
pemeriksaan sebelumnya. Untuk mempercepat dan mengefek-
tifkan penyelesaian tuntutan ganti rugi, Kabupaten Gorontalo
berinovasi dengan membentuk Majelis Tim Pertimbangan Tun-
tutan Ganti Rugi (Majelis TPTGR) yang ditetapkan dengan pera-
turan Bupati Nomor 56 Tahun 2009. Mekanisme yang dilakukan
dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaan yaitu dengan
persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis TPTGR, yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, dan Inspektur
Kabupaten Gorontalo. Dalam Sidang Majelis TPTGR dihadirkan
tertuntut, dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembe-
laan, sidang semacam ini menurut David cukup efektif. Menurut
David, kelemahan Kabupaten Gorontalo yang berpengaruh

Kerja keras dan terus berinovasi mungkin merupakan kata yang cocok untuk mengungkapkan bagaimana perjuan-

gan Kabupaten Gorontalo untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

KABUPATEN GORONTALOKABUPATEN GORONTALO

TERUS BERINOVASI DEMI “MENUJU

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN”

Bupati David Bohihoe Akib saat diwawancarai reporter TABEA
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pada opini pemeriksaan keuangan tahun sebelumnya adalah
adanya kelemahan-kelemahan, yang antara lain: kelemahan
pengelolaan aset, karena masih ada beberapa tanah daerah
yang belum disertifikatkan, sebagian besar adalah tanah-
tanah SD Inpres. Akan tetapi setelah dilaksanakan  inventa-
risasi dan pensertifikatan seluruh tanah Pemda, pengelolaan
aset sudah bukan masalah lagi. Kelemahan berikutnya adalah
pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD), karena sebagian staf
tidak memahami akuntansi maka pengadministrasian ADD

tersebut cenderung kurang tertib. Untuk mengatasi hal ini,
Pemkab Gorontalo merekrut lulusan SMEA yang paham dasar
akuntansi. Selain pengadministrasian pada ADD proses ad-
ministrasi keuangan pada beberapa SKPD tertentu juga masih
memiliki kelemahan, antara lain administrasi persediaan dan
barang habis pakai pada SKPD tertentu dan kelengkapan do-
kumen perjalanan dinas. Terhadap kekurangan-kekurangan
tersebut telah dilakukan perbaikan berupa penerbitan dan
pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti administrasi lainnya
dengan memfungsikan tim verifikasi pada tingkat SKPD (PPK)
dan verifikasi pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah (SKPKD).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
memberikan keyakinan yang memadai tercapainya tujuan dan
sasaran melalui fungsi pengendalian pengelolaan keuangan
secara menyeluruh. Meskipun tanggung jawab pengendalian
ada pada Pimpinan SKPD, pengendalian juga diinternalisasi-
kan pada tingkat kegiatan dan individu aparatur pemerintah
dengan mengedepankan aspek etika dan integritas. Dengan
demikian, kelemahan-kelemahan dan resiko yang mungkin
timbul dapat dideteksi sejak dini untuk dilakukan perbaikan.
Pengendalian keuangan dilakukan dengan menggunakan Sis-
tem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIMDA) yang cukup handal dalam menyajikan informasi
keuangan dan peningkatan kompetensi SDM dalam imple-
mentasi SIMDA melalui bimbingan teknis dan asistensi. Den-

gan SPIP, Pemerintah
Kabupaten Gorontalo
juga berusaha men-
yampaikan informasi
secara transparan
dan proporsional baik
untuk kepentingan
intern pemerintah
maupun masyarakat luas. Hal ini dilaksanakan antara lain
melalui media:

 Website : http://www.gorontalokab.go.id dan http://
dppkad.gorontalo kab.go.id

 Radio : Chek FM (CHanEl Keuangan FM) 89,6 MHz (Konten
siaran : informasi tagihan SPP/SPM/SP2D, kebijakan pe-
merintah daerah dan hiburan).

 Kios Informasi (Display informasi yang ditempatkan di
ruang tunggu, berisi informasi hasil verifikasi atau posisi
tagihan yang diajukan (SPP/SPM) dan penerbitan SP2D
oleh BUD/Kuasa BUD, kehadiran pejabat pada dinas
PPKAD dan publikasi kegiatan Dinas PPKAD).

Penerapan SPIP di Kabupaten Gorontalo telah diformalkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010 dan pemben-
tukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sesuai dengan Keputusan Bupati Gorontalo
Nomor: 99/25/II/2010. Bupati Gorontalo mengharapkan kerja
sama dengan BPKP dapat terus dilanjutkan terutama dalam
dukungan Peran BPKP dalam software Sistem Informasi
Manajemen  Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan
pemberian jasa konsultasi dalam pengelolaan keuangan
daerah.

David menyadari bahwa mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian sedikit lebih mudah daripada memper-
tahankannya. Oleh karena itu perlu meningkatkan hasil yang
telah dicapai sekarang melalui:

 Melanjutkan dan memelihara komitmen dalam pengel-
olaan keuangan yang patuh terhadap perundang-
undangan, akuntabel, dan transparan.

 Memantapkan SPIP.

 Melakukan pembenahan administrasi aktivitas non angga-
ran sebagaimana dikehendaki dalam paragraf tambahan
penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun
2009

 Memaksimalkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Gorontalo dan menindaklanjuti temuan hasil pemerik-
saan.

Selain itu, untuk meningkatkan semangat segenap aparatur
Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe mencanangkan slogan
“Selamanya WTP”.

(Sutimin & Fahmi)

KIAT-KIAT KABUPATEN GORONTALO MERAIH OPINI WTP:

1. Pembentukan Komitmen
 Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, DPRD, Tim Anggaran,

Kepala SKPD, PPKD, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara dan
seluruh aparatur yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah diwajibkan menandatangani kontrak
kinerja dan pakta integritas.

2. Mempersiapkan Sumber Daya
 Melaksanakan Bimbingan Teknis, Studi Banding, Pencip-

taan lingkungan kerja yang kondusif, pemberian reward
kepada bendahara yang berkinerja terbaik.

3. Kelengkapan Regulasi dan Kepatuhan
 Menyusun Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 Membuat Majelis TPTGR

5. Menerapkan SPIP yang  andal
6. Menerapkan aplikasi SIMDA
7. Melakukan Inovasi Untuk Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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KEDUDUKAN BIROKRASI dalam pembangunan
adalah mendukung terwujudnya masyarakat
yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan
melalui upaya pembangunan yang simultan yaitu
menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus
menciptakan pemerataan hasil pembangunan.

Upaya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ini akan
berhasil bila ditopang oleh antara lain penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas, dengan ciri: demokratis,
terdapat keadilan dan kepastian hukum, tersedia birokrasi
dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan adanya suasana
aman, tertib dan berdaulat.

Banyak indikator untuk mengukur kualitas governance sebuah
negara/pemerintahan, antara lain yang dikembangkan oleh Bank
Dunia.
 Voice and accountability is a measure of "various aspects of

the political process, civil liberties and political rights,
measuring the extent to which citizens of a country are able
to participate in the selection of governments.“ The Voice
and Accountabilty index is comprised of indicators that
measure political rights, civil liberties, fairness and regularity
of elections, and the freedom of the press.

 Political instability and violence is a measure of "perceptions
of the likelihood that the government will be destabilized or
overthrown by possibly unconstitutional and/or violent
means, including domestic violence and terrorism." Low
scores in this variable indicate that citizens cannot count
upon continuity of government policy or the ability to
peacefully select and replace those in power. The Political
Stability index is comprised of indicators that measure
political violence, prevalence of torture and kidnapping,
existing or threat of insurrection, and the perceived degree
to which the government is able to survive such threats.

 Government Effectiveness is a measure of "the quality of
public service provision, the quality of the bureaucracy, the
competence of public servants, and the independence of the

civil service from political pressures." This index describes
the ability of governments to effectively deliver public
services and make policy. The Government Effectiveness
index is comprised of indicators that measure the efficiency
and impartiality of the civil service and the quality of public
infrastructure and the bureaucratic framework

 Control of corruption is a measure of "perceptions of
corruption, conventionally defined as the exercise of public
power for private gain." The authors of the paper argue that
corruption stems from a lack of respect for the country and
its institutions by both government officials and the private
sector, thus representing a failure in governance. The Control
of Corruption index is comprised of indicators that measure
transparency of governance, public perception of corruption,
and perceived patterns of nepotism and cronyism.

 Quality of regulation is a measure of "the incidence of
market unfriendly policies such as price controls or
inadequate bank supervision, as well as perceptions of the
burdens imposed by excessive regulation in areas such as
foreign trade and business development." It attempts to
describe the degree to which governments create an
atmosphere that encourages trade and foreign investment.
The Regulatory Quality index includes variables that measure
government policies towards trade, foreign investment,
exchange rates, and access to information regarding laws
and corporate and financial regulations.

 Rule of law is a measure of "the extent to which agents have
confidence in and abide by the rules of society." The degree
to which a society's atmosphere is conducive to regular,
orderly social and economic activity and the protection of
private property is an important measure of government
effectiveness. The Rule of Law index is comprised of
indicators that measure perceptions of the incidence of
crime, judicial quality and honesty, and the enforceability of
contracts.

Bank Dunia melakukan studi yang menghubungkan antara skor
Governance Index dari berbagai negara dengan hasil
pembangunannya. Hasil pembangunan menggunakan indikator
pendapatan per kapita (income per capita), tingkat kematian
bayi (infant mortality rate), dan tingkat melek huruf (adult
literacy rate).
Hasil studi menunjukkan korelasi yang signifikan antara kualitas
governance dengan development outcomes. Semakin baik
kualitas governance sebuah negara, semakin baik pula income
per capita-nya, semakin rendah tingkat infant mortality-nya,
dan semakin baik adult-literacy-nya.

Bagaimanakah kualitas governance kita ?

 Meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak signifikan;
 Skornya masih rendah;
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PEMBANGUNAN APARATURPEMBANGUNAN APARATUR
DALAMDALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONALRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) 2010(RPJMN) 2010--20142014

Oleh:
Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas
(Disarikan dari seminar “Membangun Integritas dan Nilai Etika dalam rangka Implementasi SPIP di Era Reformasi” yang

diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, 2 Juni 2010)

Gbr. 1
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 Di tingkat ASEAN, untuk beberapa indikator pada umumnya
masih berada di bawah Thailand dan Malaysia. Terkadang di
bawah Phillipina dan Vietnam.

Tbl. 1 : Control of Corruption Index

Tbl. 2 : Government Effectiveness Index

Tbl. 3 : Regulatory Quality Index

Tbl. 4 : Rule of Law Index

Tbl. 5 : Voice and Accountability Index

Tbl. 6 : Political Stability and Absence  of Violence Index

Sumber:
Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance
Indicators 1996–2008, Daniel, Kaufman Aart Kraay, Massimo
Mastruzzi

RENCANA PEMBANGUNAN DI BIDANG APARATUR

Menyadari pentingnya peranan aparatur/birokrasi untuk
menunjang keberhasilan pembangunan di berbagai bidang,
pembangunan aparatur menjadi prioritas pertama di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014, sebagai berikut :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
2010-2014 (INPRES NOMOR 5 TAHUN 2010) - Highlight pada
Pembangunan Aparatur.

 Prioritas Nasional: 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas
Lainnya dalam Bidang Polkam, Kesra, dan Perekonomian.
PRIORITAS 1      :  REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tema Prioritas  :
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
melalui terobosan kinerja secara  terpadu, penuh integritas,
akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan
transparan. Peningkatan  kualitas pelayanan publik yang
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NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 2.31 2.17 2.19 2.22 2.34

2 Brunei Darussalam 0.40 0.25 0.24 0.24 0.51

3 Malaysia 0.42 0.32 0.36 0.23 0.14

4 Thailand -0.21 -0.13 -0.24 -0.41 -0.38

5 Indonesia -0.91 -0.87 -0.77 -0.69 -0.64

6 Philippines -0.62 -0.64 -0.79 -0.79 -0.75

7 Vietnam -0.80 -0.80 -0.76 -0.68 -0.76

8 Cambodia -1.05 -1.18 -1.21 -1.11 -1.14

9 Laos -1.10 -1.16 -1.12 -1.04 -1.23

NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 2.23 2.13 2.29 2.45 2.53

2 Malaysia 0.99 0.99 0.99 1.06 1.13

3 Brunei Darussalam 0.06 0.59 0.77 0.86 0.89

4 Thailand 0.22 0.36 0.25 0.17 0.11

5 Philippines -0.28 -0.11 -0.09 -0.04 0.00

6 Indonesia -0.43 -0.46 -0.37 -0.39 -0.29

7 Vietnam -0.50 -0.30 -0.34 -0.35 -0.31

8 Cambodia -0.89 -0.92 -0.90 -0.86 -0.81

9 Laos -0.92 -1.01 -0.79 -0.87 -0.84

NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 1.82 1.80 1.76 1.87 1.92

2 Brunei Darussalam 1.19 0.95 0.96 1.00 0.83

3 Malaysia 0.48 0.52 0.51 0.53 0.27

4 Thailand 0.24 0.41 0.23 0.11 0.26

5 Philippines -0.25 -0.05 -0.12 -0.13 -0.05

6 Indonesia -0.63 -0.48 -0.31 -0.30 -0.27

7 Cambodia -0.52 -0.50 -0.61 -0.51 -0.47

8 Vietnam -0.49 -0.58 -0.58 -0.43 -0.53

9 Laos -1.23 -1.20 -1.15 -1.08 -1.25

NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 1.78 1.79 1.73 1.74 1.73

2 Brunei Darussalam 0.39 0.32 0.29 0.45 0.51

3 Malaysia 0.55 0.58 0.56 0.52 0.49

4 Thailand 0.05 0.11 0.00 -0.07 -0.03

5 Vietnam -0.46 -0.33 -0.44 -0.46 -0.43

6 Philippines -0.62 -0.42 -0.44 -0.54 -0.49

7 Indonesia -0.78 -0.84 -0.74 -0.70 -0.66

8 Laos -1.07 -1.10 -0.99 -0.98 -0.90

9 Cambodia -1.25 -1.18 -1.18 -1.10 -1.08

NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008
1 Indonesia -0.33 -0.18 -0.18 -0.15 -0.14
2 Philippines 0.03 0.03 -0.08 -0.16 -0.20
3 Singapore 0.02 0.04 -0.48 -0.45 -0.41
4 Thailand 0.12 0.03 -0.55 -0.61 -0.56
5 Malaysia -0.25 -0.17 -0.55 -0.57 -0.58
6 Cambodia -0.87 -1.00 -0.79 -0.87 -0.94
7 Brunei Darussalam -0.82 -0.99 -1.06 -1.04 -1.00
8 Vietnam -1.39 -1.43 -1.59 -1.60 -1.62
9 Laos -1.55 -1.67 -1.64 -1.66 -1.71

NO NEGARA
TAHUN

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 1.15 1.18 1.30 1.22 1.33
2 Brunei Darussalam 1.36 1.27 1.23 1.23 1.22
3 Vietnam 0.21 0.37 0.43 0.28 0.32

4 Malaysia 0.29 0.47 0.34 0.23 0.13

5 Laos -0.58 -0.28 0.01 0.04 -0.01
6 Cambodia -0.47 -0.50 -0.42 -0.52 -0.27
7 Indonesia -1.54 -1.25 -1.21 -1.08 -1.00
8 Thailand -0.41 -0.60 -0.89 -1.01 -1.19
9 Philippines -1.21 -1.05 -1.30 -1.31 -1.41

Gbr. 1
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ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di
daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan
data kependudukan yang baik.

 Prioritas Bidang Pembangunan: yang terdiri dari 9 Bidang
Pembangunan, yaitu: (1) Bidang Pembangunan Sosial Budaya
dan Kehidupan Beragama, (2) Bidang Ekonomi, (3) Bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Bidang Sarana dan
Prasarana, (5) Politik, (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan,
(7) Bidang Hukum dan Aparatur, (8) Bidang Wilayah dan Tata
Ruang, (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Di samping ke 9 bidang pembangunan tersebut, strategi
pembangunan bidang diperkuat dengan Bab tentang
Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pengarusutamaan.

 Strategi Pembangunan Wilayah, yang terdiri dari 7 wilayah
kepulauan: Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB-
NTT, Maluku, dan Papua.

PEMBANGUNAN APARATUR

A. Kondisi Umum
Menggambarkan pencapaian pembangunan aparatur 2004-
2009, dalam hal:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

 Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata.

 IPK Indonesia, telah menunjukkan peningkatan dari tahun
ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi
2,8 pada tahun 2009.
Gbr. 2: Perkembangan Skor IPK Indonesia

 Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin
meningkat, tercermin dari meningkatnya opini BPK atas
laporan keuangan Instansi Pemerintah
Tbl. 7 : Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Tbl. 8 : Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda

2. Kualitas Pelayanan Publik.
 Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

SUBSTANSI INTI K/L
STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI
PEMERINTAH PUSAT)
Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas ke-
menterian/lembaga yang menangani aparatur negara
yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; re-
strukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di
bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi,
pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi
BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang
bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya
2014.

Penanggung Jawab
Wakil Presiden

Bekerja sama
dengan:
1.Menneg PAN &
Reformasi Birokrasi
2.Mensesneg
3.Mendiknas
4.Menperin
5.Menperdag
6.Menneg KUKM
7.Menteri ESDM
8.Menteri KP
9.Menkeu
10.Menneg PPN/
Kepala Bappenas
11.Menneg BUMN
12.Menteri PU
13.Menhut
14.Mentan
15.Mendagri
16.Menristek
17.Menkumham
18.Kepala BPN
19.Sekretaris
Kabinet

OTONOMI DAERAH (KONSOLIDASI PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH)
Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian /
pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan
efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan
daerah; dan  3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah.

SUMBER DAYA MANUSIA (MEMANTAPKAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS MERIT UNTUK
MENCIPTAKAN PEGAWAI YANG BERINTEGRITAS,
KOMPETEN, DENGAN BUDAYA MELAYANI)
Penyempurnaan kebijakan pengelolaan PNS yang
meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan,
promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-
lambatnya 2011.

REGULASI
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga
tercapai keselarasan arah dalam implementasi pem-
bangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000
peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.

SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
(MEMANTAPKAN SINERGI ANTARA PUSAT DAERAH)
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja
Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerin-
tah pusat dan pemerintah daerah.

PENEGAKAN HUKUM
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan
penegakan hukum oleh seluruh aparat hukum.

DATA KEPENDUDUKAN (MEMASTIKAN TERSEDIANYA
DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT BERBASIS TIK)
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi
Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada
Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

URAIAN

2006 2007 2008

JMLH
K/L

% JMLH
K/L

% JMLH
K/L

%

Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

7 8,75 16 19,75 35 42,17

Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)

37 53,75 31 38,27 30 36,14

Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)

36 45,00 33 40,74 18 21,69

Tidak Wajar (TW) 0 0,00 1 1,23 0 0,00

Jumlah 80 100 81 100 83 100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI

URAIAN

2006 2007 2008

JMLH
PEMDA

% JMLH
PEMDA

% JMLH
PEMDA

%

Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

3 0,65 4 0,86 8 2,73

Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)

326 70,41 283 60,60 217 74,06

Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)

106 22,89 122 26,12 47 16,04

Tidak Wajar (TW) 28 6,05 58 12,42 21 7,17

Jumlah 463 100 466 100 293 100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI.
*) Data per 31 Juli 2009.
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publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan
yang berarti, salah satunya ditunjukkan dengan skor
integritas pelayanan publik KPK.

 Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari instansi
pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun 2008 meningkat
menjadi 6.84. Namun, pada tahun 2009 kembali menurun
menjadi 6,64 dari skala 10.

 Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei integritas
pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2008, yang
skor integritasnya secara rata-rata dari unit pelayanan
publik yang disurvei adalah 6.69. namun, pada tahun 2009
skor ini menurun menjadi 6,46.
Gbr. 3: Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik

Tbl. 9 : Perkembangan Jumlah One Stop Service (OSS) di Daerah

3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah

mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.
 Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang
dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat. Hal ini
sekaligus menunjukkan meningkatnya efektifitas instansi
pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya.

 Berdasarkan indikator Government Effectiveness yang
diterbitkan World Bank (Indeks Efektivitas Pemerintahan),
Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan
meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008. Ini
memperlihatkan  kemajuan kapasitas kelembagaan
birokrasi pemerintah.
Gbr. 4: Perkembangan Skor Government Effectiveness Ind.

B. Permasalahan
1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Bersih dan bebas KKN, yaitu:
 Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan

hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak
hal yang harus diselesaikan lebih lanjut.

 IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi
nilainya masih rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor
tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan
negara-negara Asia Tenggara lainnya.

 Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun
semakin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun,
kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk
dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah (SAP).

 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga
saat ini masih disclaimer, demikian pula sebagian besar
opini LK pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota.

Tbl. 10 : Skor IPK Negara-Negara di ASEAN

2. Permasalahan dalam Pelayanan Publik, yaitu:
 Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan

publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu
perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju
dan persaingan global yang semakin ketat.

 Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai
skor 6,64 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,46
untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas
menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan
publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP,
kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang
ada, keterbukaan informasi, keadilan dalam pemberian
pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat.

 Indeks kemudahan berusaha menunjukkan bahwa
Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik
bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di
Indonesia, berdasarkan penilaian yang objektif terhadap
regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya,
berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
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Daerah 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Propinsi - - - - 2 2

Kabupaten - 5 70 217 234 238

Kota - 1 25 69 93 99

Total - 6 95 286 329 339

Sumber: Kementerian Negara PAN dan RB, 2009

NO NEGARA
NILAI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Singapore 9.3 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2

2 Brunei Darussalam - - - - - 5.5

3 Malaysia 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 4.5

4 Thailand 3.6 3.8 3.6 3.3 3.5 3.4

5 Indonesia 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8

6 Vietnam 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7

7 Philipines 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4

8 Cambodia - 2.3 2.1 2.0 1.8 2.0

9 Laos - 3.3 2.6 1.9 2.0 2.0

10 Myanmar 1.7 1.8 1.9 1..4 1.3 1.4

Sumber: Transparency International
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Gbr. 17 :  Perbandingan Perizinan Usaha di Indonesia, Thailand,
dan Rata-Rata Regional Tahun 2008

3. Permasalahan dalam Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi, yaitu:
 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak

dikeluhkan. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun dalam penilaian government effectiveness
yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan
indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada
tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan -0,29 pada tahun
2008. Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan masih
tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang
dicapai oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini,
efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah
efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi
ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi,
pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.

 Berdasarkan penilaian terhadap LAKIP, jumlah instansi
yang dinilai akuntabel baru mencapai 31,08% pada
pemerintah pusat.

C.   Sasaran Pembangunan Aparatur

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang
ditandai dengan :

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
penduduk dan masyarakat, yang ditandai dengan :

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,
yang ditandai dengan :

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
APARATUR (Fokus Prioritas dan Kegiatan Pokok)

1. Fokus Prioritas: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah-
an yang Bersih dan Bebas KKN.
Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya, melalui antara
lain: penguatan kapasitas instansi penegakan hukum melalui
peningkatan integritas dan integrasi instansi penegakan
hukum dalam pemberantasan korupsi. Pencegahan KKN
melalui penegakan sistem integritas aparatur negara, melalui
antara lain: penegakan disiplin, penegakan kode etik,
penerapan pakta integritas, penguatan sistem pengawasan
dan pengendalian internal. Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan, melalui antara lain:
sosialisasi peraturan perundangan tentang pemberantasan
korupsi, penguatan sistem pengaduan masyarakat.

2. Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
nasional, antara lain melalui penyelesaian dan penerapan PP
dan Perpres sebagai turunan dari UU 25/2009 tentang
Pelayanan Publik. Penerapan standar pelayanan minimal
pelayanan publik: penyelesaian dan pengimplementasian
standar pelayanan minimal (SPM) dari berbagai sektor.
Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

3. Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan
prinsip structure follow function. Pengembangan sistem
ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja
pemerintahan. Peningkatan profesionalisme, netralitas, dan
kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

4.   Fokus Prioritas: Pemantapan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
Semua instansi pusat  pada 2011 sudah mulai melaksanakan
RB, dan diharapkan pada 2014 telah mencapai kinerja yang
optimal. Untuk pemerintah daerah, pada tahun 2011 akan
dilakukan sosialisasi dan piloting di beberapa daerah, dan
secara bertahap pelaksanaan secara menyeluruh tercapai
pada tahun 2025.

Beberapa Kegiatan Prioritas Dalam Pembangunan Aparatur

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 2,8
(tahun 2009)

5,0

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pemberantasan Korupsi di
provinsi/ kabupaten/kota

72,7%
(prov. 2009)

100%

Meningkatnya opini BPK atas Laporan
Keuangan Kementrian/Lemabaga (LKK)
dengan status Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

42,17%
(IHPS I 2009)

100%

Meningkatnya opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
dengan status Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

2,73%
(IHPS I 2009)

60%

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya skor Integritas
Pelayanan Publik pada unit layanan di
instansi pusat

6,64
(tahun 2009)

8,0

Meningkatnya skor Integritas
Pelayanan Publik pada unit layanan di
instansi daerah

6,46
(tahun 2009)

8,0

Meningkatnya Peringkat Kemudahan
Berusaha.

122
(tahun 2009)

75

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya skor Indeks
Efektivitas Pemerintahan

- 0,29
(tahun 2008)

0,5
(skala -2,5 s/d 2,5)

Instansi pemerintah yang
akuntabel

24%
(tahun 2009)

80%

1. STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN  INSTANSI PEMERINTAH)

Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang
menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah
lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi,
pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga
pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak
selambat-lambatnya 2014:
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KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN RPJMN 2010-2014

 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 Pengarusutamaan Gender

Kebijakan Pengarusutamaan yang sangat erat dengan
Pembangunan aparatur adalah kebijakan pengarusutamaan tata
kelola pemerintahan yang baik yang meliputi :
1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai
peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran
pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai
masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

2. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus
dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendaliannya.

3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan
terwujud dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya
merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan.

Tujuannya untuk memastikan tercapainya: (1) Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas KKN, (2) Pelayanan Publik yang
Berkualitas, serta (3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi. Untuk memastikan bahwa kebijakan nasional di
bidang tata kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan di
tingkat K/L, setiap K/L diharapkan menerapkan indikator
pengarusutamaan di bidang tata kelola pemerintahan yang baik
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N
O KEGIATAN

PRIORITAS
SASARAN TARGET

SELESAI

1 Koordinasi perencanaan
dan evaluasi program
kelembagaan

Terlaksananya konsolidasi
struktural dan peningkatan
kapasitas Kemeneg PAN dan
RB, BKN, dan LAN

2010

Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemer-
intah lainnya

2014

2 Pengembangan Kebija-
kan, koordinasi

Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemer-
intah lainnya, bidang polhuk-
hankam

2014

3 Pengembangan Kebija-
kan, Koordinasi dan
Evaluasi Kelembagaan
Perekonomian

Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemer-
intah lainnya, bidang Pereko-
nomian

2014

4 Pengembangan Kebija-
kan, Koordinasi dan
Evaluasi Kelembagaan
Perekonomian II

Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemer-
intah lainnya, bidang pereko-
nomian II

2014

5 Pengembangan kebija-
kan, koordinasi dan
Evaluasi Kelembagaan
Kesra

Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi
Pemerintah lainnya, bidang
Kesra

2014

6 Penyusunan dan pelak-
sanaan kebijakan refor-
masi birokrasi

Meningkatnya koordinasi
penyusunan kebijakan dan
reformasi birokrasi

2014

7 Pembinaan dan koordi-
nasi penyiapan

Terselenggaranya pemenu-
han peraturan perundang-
undangan serta organisasi
dan tataksana

90% pada
2014

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen,
pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat
selambat-lambatnya 2011

N
O KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

TARGET
SELESAI

1 Penyusunan kebijakan
perencanaan SDM
aparatur
Penyusunan kebijakan
perencanaan SDM
aparatur

Tersusunnya kebijakan (PP)
tentang
sistem pengadaan /
rekruitmen dan Seleksi PNS

1 PP pada
2011

Tersusunnya kebijakan (PP)
tentang
Kebutuhan Pegawai
(Formasi)

1 PP pada
2011

2 Pengembangan kebija-
kan pemantapan
pengembangan SDM
aparatur

Tersusunnya kebijakan
tentang manajemen ke-
pegawaian (UU tentang
SDM Aparatur Negara).

1 UU dan
PP pada

2012

Tersusunnya kebijakan
tentang pola dasarkarir PNS

1 Perpres
pada 2010

Tersusunnya kebijakan
tentang penilaian
kinerja pegawai (SKP)

1 PP pada
2010

Tersusunnya kebijakan
tentang penilaian, pengang-
katan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan
dari jabatan struktural

1 Perpres
pada 2010

Tersusunnya kebijakan
diklat jabatan PNS

1 PP pada
2011

Tersusunnya kebijakan
tentang pengangkatan PNS
dalam jabatan Struktural

1 PP pada
2011

3. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan
Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

1 Koordinasi perencanaan
dan evaluasi program
pelayanan publik

Tersusunnya peraturan
pelaksanaan dari
UU No. 25/2009 tentang
Pelayanan Publik

5 PP dan 1
Perpres pada

2010

2 Peningkatan koordinasi
dan evaluasi pelayanan
di bidang kesejahteraan
sosial

Terlaksananya penilaian,
monitoring dan evaluasi
pelayanan publik

2010

Tersusunnya kebijakan
percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik

2010

Terlaksananya asistensi
untuk mendorong
penerapan OSS/PTSP

95% pada 2014

3 Peningkatan koordinasi
dan evaluasi pelayanan
publik di bidang
pemerintahan umum,
hukum dan keamanan

Terlaksananya kompetisi
antar unit pelayanan
publik/antar instansi dan
Pemerintah Daerah

350 unit dan 120
kab/kota pada

2014

N
O

KEGIATAN
PRIORITAS

SASARAN TARGET
SELESAI

3
Pengembangan kebija-
kan
kesejahteraan SDM
aparatur

Tersusunnya kebijakan
(UU/ PP) ttg
remunerasi dan tunjangan
kinerja Pegawai Negeri

1 UU pada
2010

Tersusunnya kebijakan
sistem pensiun
PNS

1 PP pada
2011

Tersusunnya kebijakan ttg
sistem
pengelolaan dana pensiun
PNS

1 PP pada
2010
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diimplementasikan di tingkat K/L, setiap K/L diharapkan
menerapkan indikator pengarusutamaan di bidang tata kelola
pemerintahan yang baik di dalam Renstra K/L masing-masing.
Bila belum terakomodasi  di dalam Renstra K/L, indikator
pengarusutamaan di bidang tata kelola pemerintahan yang baik
diakomodasi di dalam Renja K/L.

N
o

ISU/KEBIJAKAN
NASIONAL

KEBIJAKAN
INSTANSI

INDIKATOR DI
SETIAP INSTANSI

SASARAN
2014

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
1 Penegakan disiplin

PNS di seluruh
instansi pemerintah

Penegakan pera-
turan
disiplin PNS

Tersedianya
sistem penegakan
disiplin  yang
efektif

100%

2 Penerapan pakta
integritas bagi
pejabat pemerintah

Penerapan pakta
integritas bagi
pejabat pemerintah

% pejabat telah
menandatangani,
melaksanakan
pakta integritas

100%

3 Kepatuhan
penyampaian  LHKPN

Mewajibkan
pejabat untuk
melaporkan LHKPN

% pejabat yang
telah melaporkan
LHKPN

100%

4 Kebijakan
antikorupsi

Mewajibkan pela-
poran gratifikasi

Tersedia sistem pe
-laporan gratifikasi

100%

5 Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah

Penerapan sistem
pengendalian
internal yang Efektif

Tersedia dan
terlaksananya
SPIP yang efektif

100%

6 Pengembangan
Sistem e-
Procurement
Nasional

Penerapan e-
procurement dalam
pengadaan B/J

% pengadaan
menggunakan
eprocurement

75%

7 Tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK

Peningkatan tindak
lanjut atas temuan
hasil pemeriksaan

% temuan yang
ditindaklanjuti

100%

8 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan Negara

Peningkatan akunta
-bilitas pengelolaan
anggaran dan
pelaporannya

Opini BPK atas LK
K/L

WTP

9 Pengaduan
masyarakat

Tindaklanjut
pengaduan
masyarakat

Tersedianya
sistem pengaduan
masya-rakat yang
efektif

100%

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Penerapan Standar
Pelayanan pada Unit
Penyelenggara
Pelayanan Publik

Penerapan Standar
Pelayanan Publik
untuk seluruh unit
penyelenggara
pelayanan publik

% unit penyeleng-
gara pelayanan
publik yang sudah
menerapkan
Standar Pelayanan

100%

2 Penerapan
Maklumat
Pelayanan pada unit
pelayanan publik

Menerapkan
maklumat
pelayanan utk unit
pelayanan publik

% unit pelayanan
publik sudah
menerapkan
maklu-mat
pelayanan

100%

3 Penerapan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
untuk pelayanan
utama dan investasi

Penerapan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(OSS)

Pemerintah
Daerah
menerapkan OSS

100%

4 Penerapan
Manajemen
Pengaduan

Penerapan
manajemen
pengaduan yang
efektif

% unit pelayanan
publik yg menerap
-kan manajemen
pengaduan yang
efektif

100%

5 Percepatan
peningkatan kualitas
pelayanan publik

Menyusun rencana
percepatan
peningkatan
kualitas pelayanan
publik dan
melaksanakannya

Terlaksananya
rencana peningkat
-an kualitas
pelayanan publik
sesuai batas waktu
yang ditetapkan

100%

6 Pelaksanaan evaluasi
dan penilaian
terhadap kinerja
pelayanan publik

Melaksanakan
monitoring,
evaluasi, dan
penilaian kinerja

Tersedianya
sistem evaluasi
kinerja pelayanan
publik

90%

N
o

ISU/KEBIJAKAN
NASIONAL

KEBIJAKAN
INSTANSI

INDIKATOR DI
SETIAP INSTANSI

SASARAN
2014

3. Peningkatan kapasitas birokrasi
1 Penataan

kelembagaan instansi
pemerintah

Melakukan
restrukturisasi
organisasi dan tata
kerja instansi

% Tersusunnya
struktur kelem-
bagaan yang
proporsional,
efektif, efisien

100%

2 Penataan
ketatalaksanaan
instansi pemerintah

Penyederhanaan
proses bisnis dan
penyusunan SOP
utama

% SOP utama telah
tersusun sesuai
dengan proses
bisnis sederhana

100%

3 Pemantapan kualitas
manajemen SDM

Penerapan
manajemen SDM
yang berkualitas
(transparan, berba-
sis kompetensi)

Tersedianya sistem
rekrutmen yang
transparan

100%

4 Pengembangan dan
penerapan e-
Government

Pengembangan dan
penerapan e-
Government

Tersusunnya
rencana
penerapan e-
Government yang
konkrit dan
terukur

100%

5 Sistem kearsipan dan
dokumentasi
berbasis
TIK

Penerapan
manajemen
kearsipan dan
dokumentasi
berbasis TIK

Manajemen
kearsipan dan
dokumentasi
sudah
dilaksanakan
dengan sistem
berbasis TIK

100%

6 Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Aparatur

Penerapan sistem
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

% penerapan
SAKIP (renstra,
penilaian &
kontrak kinerja,
pengendalian)

100%
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Bertempat di Ruang
H u y u l a  K a n t o r
Gubernur Provinsi
S u l a we s i  U t a r a ,

Selasa, 9 Februari 2010,
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara bekerja
sama dengan Perwakilan
BPKP Sulawesi Utara
m e n y e l e n g g a r a k a n
sosialisasi Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun
2 0 0 8  t e n t a n g  S i s t e m
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) bagi para Kepala Daerah
dan Kepala Instansi Vertikal di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara.

Acara Sosialisasi diawali dengan
sambutan Deputi Kepala BPKP
Bidang Pengawasan Instansi
P e m e r i n t a h  B i d a n g
Perekonomian DR. Binsar H.
Simanjuntak Ak., MBA., selaku
Penanggung Jawab Satgas PP
SPIP. Dalam sambutannya,
antara lain beliau mengatakan
b a h w a  d a l a m  r a n g k a
mewujudkan clean & good
governance, fungsi pengawasan
eksternal dan internal harus
seimbang. Guna mendukung

fungsi internal
t e r s e b u t
d i b u t u h k a n
S i s t e m
Pengendalian
I n t e r n
P e me r i n t a h
sebagai alat
p e me r i n t a h
u n t u k
membangun
k e y a k i n a n
m e m a d a i
t e r h a d a p
akuntabilitas
k e u a n g a n

pemer i n t ah .  Se l an j u tnya
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
S.H.  Sarundajang dalam
sambutan pembukaannya

menyampaikan bahwa fungsi
kebendaharaan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara masih banyak yang belum
m e n g u a s a i  t u g a s - t u g a s
kebendaharaan dengan baik.
Gubernur juga meyakini bahwa
penyimpangan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara sudah sangat berkurang
atau bahkan tidak ada lagi
(dalam arti transparansi),
sedangkan kasus-kasus tindak
pidana korupsi (tipikor) dan
perhitungan kerugian negara
yang banyak terjadi lebih
diakibatkan karena kelemahan
dalam administrasi pengelolaan
keuangan. Dengan adanya
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah ini, Sarundajang
berharap bahwa nantinya kasus-

kasus seperti itu dapat di deteksi
terlebih dahulu oleh fungsi
internal di masing-masing
pemerintah daerah dan instansi.
Pendalaman materi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
disampaikan oleh DR. Bonardo
Hutauruk, Ak., MM. selaku ketua
Pokja Satgas PP. SPIP BPKP
Pusat. Dalam paparannya,
Bonardo menekankan pentingnya
sub unsur penegakan nilai
integritas dan etika, komitmen
terhadap kompetensi, serta
kepemimpinan yang kondusif
y a n g  d i t a n d a i  d e n g a n
p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n
berdasarkan risiko dan kinerja.

Acara sosialisasi tersebut diikuti
oleh para Bupati dan
Walikota di lingkungan
Provinsi Sulawesi Utara
beserta jajarannya,
Kepala Instansi Vertikal,
serta beberapa Kepala
Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Provinsi
Sulawesi Utara.

(Humas BPKP Sulut)
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SOSIALISASI SPIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

“Dalam rangka mewujudkan
clean & good governance, fungsi
eksternal dan internal harus
seimbang.” - Binsar Simanjuntak-
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PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
SEBAGAI KUNCI DALAM MEMBANGUN SISTEM

Penegakan Integritas dan
Nilai Etika sebagai Kunci
dalam Membangun
Sistem. Itulah judul

makalah yang dibawakan oleh
Dr. dr. Taufiq Pasiak, M.Kes,
M.Pd.I dalam Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang berbentuk Seminar
S e h a r i  d e n g a n  t e m a ,
” M e m b a n g u n
Integritas dan
Nilai Etika dalam
Imp lementas i
SPIP di Era
R e f o r m a s i ” ,
Rabu, 2 Juni
2 0 1 0  y a n g
bertempat di
Hall Hotel Gran
Puri Manado.
Seminar ini
dihadiri oleh
D i r e k t u r
Aparatur Negara
K e m e n t e r i a n
P e r e n c a n a a n
Pembangunan
N a s i o n a l /
B a p p e n a s ,
Kepala Biro
Perencanaan Pengawasan BPKP,
Anggota Legislatif dari DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Utara dan Gorontalo,
Lembaga Swadaya Masyarakat,
serta tokoh masyarakat.

Dalam Seminar ini, Dr. Taufiq
Pasiak menjelaskan bahwa
dalam pembangunan dibutuhkan
dua macam modal yaitu modal
yang nampak (tangible capital)
dan modal yang tidak nampak
(intangible capital). Dalam hal
ini, bentuk dari Intangible capital
tersebut di antaranya adalah,
Integritas, Kejujuran, Inovasi,

Komitmen, Keterjelasan, dan
Kebersamaan. Intangible capital
merupakan modal yang sangat
penting namun terkadang
terlupakan sehingga sampai saat
ini belum ada pemerintah daerah
ataupun instansi pemerintah
yang membuat databasenya.
Padahal, manfaat dari database
intangible capital ini sangat lah

b e s a r ,  m i s a l n y a  d a l am
penempatan SDM dalam suatu
tugas dan jabatan.

Berkaitan dengan SPIP, lebih
lanjut Dr  Taufiq Pasiak
menjelaskan bahwa SPIP akan
dapat diterapkan dengan baik
apabila SDM dalam lingkungan
pengendalian dapat berlaku
k o n d u s i f .  B e l i a u  j u g a
menerangkan bahwa sebagai
salah satu usaha untuk mencapai
lingkungan pengendalian yang
kondusif tersebut adalah dengan
internalisasi. Internalisasi yang
dimaksud dapat dilakukan

melalui dua cara, yaitu eksternal
dan internal.

Internal isasi eksternal di
antaranya dilakukan dengan cara
pemberian reward atau insentif
dan rekayasa l ingkungan
(mendesain lingkungan menjadi
k o n d u s i f ) .  S e d a n g k a n
internalisasi internal dilakukan

dengan cara
pembe r i an
motivasi dan
melakukan
mindsetting.
Mindsetting
dan motivasi
s e b a g a i
u p a y a
internalisasi
i n t e r n a l
diharapkan
m a m p u
menciptakan
SDM yang
“menc inta i
pekerjaan”
karena SDM
y a n g
m e n c i n t a i
p e k e r j a a n

akan cenderung memiliki rasa
tanggung jawab yang besar
terhadap pekerjaannya, sehingga
t e r c i p t a  L i n g k u n g a n
Pengendalian yang kondusif.

(Yudi)
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BUPATI GORONTALO: BPKP MEMILIKI ANDIL ATAS PRESTASI
BIDANG KEUANGAN YANG DIRAIH PEMKAB GORONTALO

Sabtu, 6 Maret 2010,
bertempat di Hotel
S a h i d  K a w a n u a
Manado, dilaksanakan

Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 bagi
Kepala SKPD dan Satgas
P e n y e l e n g g a r a a n  S P I P
P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n
Gorontalo. Acara ini merupakan
l angkah  kongkre t  se r t a
komitmen Bupati Gorontalo yang
dikenal cukup inovatif dalam
menyelenggarakan tata kelola
pe me r i n t ahan ,  se ka l i g u s
menanggapi hasil pertemuan
sebelumnya antara
Bupati Gorontalo dengan
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulut mengenai
penyeleng-garaan SPIP
sesuai PP Nomor 60
Tahun 2008.
Acara sosialisasi ini
dibuka secara resmi oleh Kepala
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dan dihadiri 109
orang, termasuk Bupati yang
mengikuti acara hingga selesai,
Sekwan, Kepala Inspektorat,
para Asisten, Kepala SKPD,
Kepala RSUD, Camat, dan
Pejabat Struktural, serta Satgas
Penyelenggaraan SPIP Pemkab
Gorontalo.
Bupat i  Go ronta lo  da lam
sambutannya menyatakan
bahwa BPKP memiliki andil besar

atas prestasi dibidang
keuangan yang diperoleh
Pemerintah Kabupaten
Gorontalo, yang ditandai
antara lain, sejak tahun 2005
sampai dengan 2008, opini
BPK atas LKPD Kabupaten
Gorontalo adalah Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
Bupati juga melaporkan
bahwa Pemkab Gorontalo

telah membuat Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan SPIP dan Surat
Keputusan Bupati Nomor 99
T a h u n  2 0 1 0  t e n t a n g
P e m b e n t u k a n  S a t g a s
Penyelenggaraan SPIP. Menurut
Bupati, pembentukan Satgas
P e n y e l e n g g a r a a n  S P I P
merupakan wujud komitmen
yang tinggi dari Pemkab
Gorontalo untuk menjadikan
SPIP sebagai Internal Control
Culture atau budaya birokrasi
dalam pengelolaan keuangan
daerah dilingkungan Pemkab

Gorontalo. Oleh karena itu,
Bupati Gorontalo mengharapkan
kepada BPKP agar dapat
menjadikan Pemkab Gorontalo
sebagai pilot project bagi
penyelenggaraan SPIP di Provinsi
Sulut dan Gorontalo.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
S u l a w e s i  U t a r a  d a l a m
sambutannya menyampaikan
penghargaan dan terima kasih
kepada Pemkab Gorontalo atas
kerja sama yang telah terjalin
dengan baik selama ini. Dalam

pen i l a i annya ,  Kabupa t en
Gorontalo merupakan salah satu
Pemda yang secara konsisten
menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan dengan baik, dan
Pemda yang pertama kali
m e m b e n t u k  S a t g a s
Penyelenggaraan SPIP di Provinsi
Sulut dan Gorontalo. Condro
Imantoro mengharapkan bahwa
penyelenggaraan SPIP bukan
hanya sebagai kewajiban saja
t e t ap i  j ug a  keb u tuhan .
Kelemahan sistem pengendalian
intern dalam tata kelola
pemerintah telah berdampak
pada rendahnya opini BPK atas
laporan keuangan daerah,
k e t i d a k t a a t a n  t e r h a d a p
peraturan yang berlaku maupun
adanya tindak pidana korupsi.
Kelemahan atau hambatan
pelaksanaan SPIP, antara lain
disebabkan pimpinan yang
kurang memiliki komitmen yang
tinggi terhadap SPIP, prespektif
yang salah dalam membangun

l i n g k u n g a n
pengendalian, dan
adanya kesalahan yang
d i t imbu l kan  o l eh
sistem atau individu
tertentu.
S o s i a l i s a s i  S P I P
disampaikan oleh Kabid

Akuntabilitas Pemerintah Daerah
(APD), John Z. Nasaputra dan
Pengendali Teknis Bidang APD,
R a s k i t a  P i n e m .  D a l a m
papa rannya ,  Kab i d  APD
menyatakan, penerapkan SPIP
dapat dilakukan dengan cara
memahami maksud yang
terkandung dari setiap unsur
SPIP. Acara sosialisasi ini ditutup
dengan tanya jawab yang cukup
interaktif dari para peserta.

(Humas BPKP Sulut)

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu
Pemda yang secara konsisten menyelenggarakan
tata kelola pemerintahan dengan baik, dan Pemda
yang pertama kali membentuk Satgas Penyeleng-

garaan SPIP di Provinsi Sulut dan Gorontalo
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SOSIALISASI SPIP DI LINGKUNGAN
POLDA GORONTALO

DIKLAT SPIP BAGI SATGAS PP SPIP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

Bertempat di Aula Polda
Gorontalo, Selasa, 23
Februari 2010 pukul
08.30 s.d.12.00 WITA

dilaksanakan Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Acara dihadiri oleh
Pejabat Utama Polda dan
Pimpinan Satker meliputi
Irwasda, Kabidku, Kapolres,
Pejabat Pengelola Keuangan dan
Barang, serta pegawai lainnya,
seluruhnya berjumlah 119 orang.
Sosialisasi dibawakan oleh
Mirawati Sudjono, selaku Ketua
Koordinator Satgas Pembinaan
Penyelengga-raan SPIP BPKP
sebagai Narasumber, Kepala
Perwaki lan BPKP Provinsi
Su l awes i  U t a ra ,  Cond ro
Imantoro, Kasubditwas Lembaga
Pemerintah Bidang Penegakan
Hukum Deputi Polsoskam,
Firmanuddin, Kabid Investigasi,

Dani Kusnandar, dan Auditor
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara.

Mirawati menjelaskan BPKP
sebagai pembina penyelenggara-
an SPIP berkewajiban untuk
menyelenggarakan SPIP di
lingkungannya dan membina
implementasi SPIP, baik di
lingkungan Instansi Pemerintah
maupun bagi APIP. Pada
pemaparan gambaran umum
S P I P  d a n  l i n g k u n g a n
p e n g e n d a l i a n ,  M i r a w a t i
mengatakan bahwa SPIP

membawa konsep baru yang
berkembang secara dinamis
yang lebih menekankan pada
peran manusia atau soft control
sebagai pembuat sistem dan
sekaligus pelaksana sistem, di
samping hard control.

Wakapolda, Herman Koto,
mewakili Kapolda menyampaikan
bahwa sosialisasi ini bertujuan
untuk mencapai kualitas yang
ba ik  da lam penge lo l aan
anggaran dan penyusunan
laporan keuangan,  serta
menindaklanjuti opini disclaimer
atas Laporan Keuangan selama 3
tahun terakhir oleh BPK RI.
Selain itu, transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara
sangat mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.

(Humas BPKP Sulut)

Unsur L ingkungan
P e n g e n d a l i a n
merupakan fondasi
yang sangat penting

bagi unsur-unsur lainnya dan
irama bagi organisasi dalam
mencapai tujuannya. “Yang
utama dalam unsur ini adalah
sikap dan komitmen pimpinan
serta seluruh pegawai terhadap
integritas dan etika dalam
bero rgan i sas i ” .  Demik ian
penegasan Direktur Investigasi
Instansi Pemerintah pada Deputi
Investigasi, M. Yusuf, yang
mewakili Ketua Satgas SPIP
Pusat dalam sambutan sekaligus
pembukaan kegiatan Diklat SPIP
bagi Satgas Pembinaan dan
P e n y e l e n g g a r a a n  S P I P
Perwaki lan BPKP Provinsi

S u l a w e s i  U t a r a  y a n g
dilaksanakan di Aula BPKP
Provinsi Sulawesi Utara pada
tanggal 20 April 2010 pukul 8.30
W I T A , k e g i a t a n  d i k l a t
dilaksanakan mulai tanggal 20
sampai dengan 24 April 2010.
M. Yusuf mengharapkan para
anggota Satgas PP SPIP terus
meningkatkan pengetahu-an dan
keahliannya serta peng-alaman
pembinaan dari berbagai sumber
sehingga dapat menjadi Pembina

SPIP yang baik. Upaya BPKP
Provinsi Sulawesi Utara untuk
mendiklatkan seluruh anggota
Satgas SPIP merupakan upaya
y a n g  s t r a t e g i k  u n t u k
meningkatkan kompetensi
satgas. Kepala Perwakilan BPKP
Prov ins i  Su lawes i  U ta ra
mengharapkan Satgas SPIP
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dapat menjadikan
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara sebagai pilot
project dalam pembinaan dan
penyelenggaraan SPIP. Oleh
karena itu, dalam kesempatan
diklat ini seluruh peserta diklat
h a r u s  d a p a t  m e n g g a l i
pemahaman atas SPIP dari para
instruktur.

(Humas BPKP Sulut)
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Bertempat di Hotel Swis
Bel Maleosan Manado,
tanggal 19 April 2010
pukul 8.30 WITA,

dilangsungkan Pembukaan Diklat
SPIP  bag i  Sa tgas SPIP
dilingkungan Pemerintah Daerah
di Provinsi Sulawesi Utara dan
Gorontalo. Acara dihadiri oleh
Direktur Investigasi Instansi
Pemerintah pada Deputi Bidang
Investigasi BPKP, M. Yusuf

mewakili Satgas PP SPIP Pusat,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Condro Imantoro
serta undangan yaitu Inspektur
Provinsi Gorontalo, Nurlan Darise
mewakili Gubernur, Kepala
DPKAD Kabupaten Gorontalo
mewakili Bupati, dan fasilitator
Diklat SPIP Pusat dan para
pejabat struktural Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Diklat SPIP tahap pertama ini
diikuti oleh 30 peserta dari
Satgas SPIP Provinsi Gorontalo,
Kabupaten Gorontalo, dan
Kabupaten Boalemo masing-
masing 10 orang, dilaksanakan
selama lima hari mulai tanggal
19 April 2010 sampai dengan 23
April 2010. Condro Imantoro
d a l a m  s a m b u t a n n y a
menyampaikan bahwa kegiatan

diklat SPIP bagi satgas SPIP ini
merupakan yang pertama
dilaksanakan di Provinsi Sulawesi
Utara dan Gorontalo dengan
peserta Pemda yang telah
membentuk Satgas SPIP. Diklat
ini menjadi istimewa karena
dibiayai dari anggaran Loan ADB
dan STAR SDP sehingga
diselenggarakan di hotel yang
cukup representatif. Oleh karena
itu diharapkan seluruh peserta
dapat mengikuti kegiatan diklat
ini sebaik-baiknya. Selanjutnya,
M. Yusuf membuka diklat dan
menjelaskan esensi masing-
masing unsur-unsur SPIP serta
mengharapkan  komi tmen
p i mp i nan  dae r ah  un t uk
menyelenggarakan SPIP.

(Humas BPKP Sulut)

INVENTARISASI ASSET LPP TVRI SULUT DAN
GORONTALO

Bertempat di Hotel
Qua l i t y  Manado ,
d i l a k u k a n  r a p a t
inventarisasi  dan

penilaian aset LPP TVRI untuk
wilayah Provinsi Sulawesi Utara
dan Gorontalo.

Kegiatan tersebut dihadiri
Direktur Pengawasan Badan
Usaha Perhubungan, Pariwisata,
Kawasan Industri, dan Jasa
L a i n n y a  B P K P ,  H o t m a n
Napitupulu, Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara,
Condro Imantoro, Direktur
Penilaian Kekayaan Negara DJKN
Kementerian Keuangan, Suyatno
Harun, Direktur Keuangan LPP
TVRI, Antar MT Sianturi, Kepala
Kakanwil XVI DJKN Manado,
Sutri Hantoro, Kepala Stasiun

LPP TVRI Sulawesi Utara,
Zainuddin Latuconsina, beberapa
Kepala KPKNL, serta beberapa
pejabat struktural lainnya.
Rapat dibuka oleh Direktur
Penilaian Kekayaan Negara
dengan menyampaikan tujuan
rapat inventarisasi dan penilaian
asset TVRI dengan menegaskan
bahwa  DJKN  me lakukan
penilaian terhadap aktiva tetap
TVR I  be rdasa r kan  ha s i l
inventarisasi BPKP sedangkan
penilaian aktiva lainnya seperti
piutang dan hutang dilakukan
oleh pihak BPKP.

Direktur Pengawasan Badan
Usaha Perhubungan, Pariwisata,
Kawasan Industri, dan Jasa
Lainnya BPKP menyampaikan
ha s i l  i n ve n t a r i s a s i  d an

permasalahan yang dijumpai
dalam pencatatan dan penataan
asset LPP TVRI. Selanjutnya
d ipaparkan r inc ian  has i l
inventarisasi dan permasalahan
oleh Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara, antara
l a in  t anah yang  be lum
bersertifikat, asset yang fisiknya
tidak ditemukan, asset yang
fisiknya ada tapi belum/tidak
tercatat dalam SIMAK TVRI, dan
permasalahan yang lainnya. Atas
permasalahan tersebut rapat
menetapkan beberapa langkah
strategis untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dan
BPKP, Kanwil DJKN, dan LPP
TVRI akan berkoordinasi untuk
menindaklanjuti hasil rapat
tersebut.

(Humas BPKP Sulut)

DIKLAT SPIP PERTAMA DI PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
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Ka b u p a t e n  B o n e
Bolango memper-
panjang kesepakatan
dengan BPKP dalam

rangka menciptakan Good
Governance. Acara MoU ini
dihadiri oleh Bupati Bone
Bolango Ismet Mile, beserta
jajarannya serta Pejabat di
lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara. Dalam
sambutannya, Ismet Mi le
menyampaikan bahwa selama
lima tahun terakhir ini BPKP
telah banyak memberikan
bantuan kepada Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango
berkaitan dengan peningkatan
akuntab i l i tas  pengelo laan
keuangan dan pengawasan
s e h i n g g a  B u p a t i  d a p a t
mengambil keputusan-keputusan
strategis dalam menciptakan
pemerintahan yang bersih dan
transparan.

Selain itu, Ismet Mile juga
mengharapkan agar BPKP dapat
m e m b a n t u  R e n c a n a
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Sosialisasi
Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD), Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP),
Evaluasi  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EPPD),
Evaluasi Kinerja, Penerapan
Good Coorporate Governance
(G CG )  B UMD ,  Ke g i a t an
Optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah, Fraud Control Plan
(FCP), dan pelatihan lainnya
dalam rangka meningkatkan
kompetensi SDM di bidang
tersebut serta bantuan tenaga
kepada Inspektorat Daerah
sebagai Quality Assurance untuk
meningkatkan mutu hasil audit.

Pada kesempatan itu juga Kepala
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Condro Imantoro
mengatakan, “Sesuai Misi yang
diemban, BPKP akan terus
membantu dan mendukung
Instansi Pemerintah Daerah
untuk  menye lengga rakan
pemerintahan yang baik”.
Condro Imantoro pun mengajak
Pemerintah Kabupaten Bone
B o l a n g o  u n t u k  s e g e r a
menerapkan SPIP sehingga tata
pemerintahan akan lebih efektif
dan efisien dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

(Humas BPKP Sulut)

 Tabea Manado News - Salam Hangat dari ManadoJURNAL KEGIATAN 

MENUJU GOOD GOVERNANCE,
KABUPATEN BONE BOLANGO GANDENG BPKP

Pe m e r i n t a h  K o t a
Gorontalo melakukan
perpanjangan MoU
dengan BPKP Provinsi

Su l awe s i  U t a ra .  K epa l a
Perwaki lan BPKP Provinsi
Su l awes i  U t a ra ,  Cond ro
Imantoro, dalam sambutannya
mengatakan bahwa MoU

merupakan kesepakatan dua
arah untuk melaksanakan good
governance, sehingga antara
Pemerintah Daerah dengan BPKP
mempunyai persepsi yang sama
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing. Disisi
lain, Walikota Gorontalo, Adhan
Dambea, dalam sambutannya
mengatakan bahwa dengan
adanya MoU yang lalu merasa
s a ng a t  t e r b a n t u  d a l a m
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab pemerintahan.
Belum lama ini Kota Gorontalo
mendapatkan award berupa
bonus dari Menteri Keuangan RI,
Walikota mengatakan award dan

keberhasilan tersebut tidak lepas
dari asistensi dan bantuan yang
selama ini diberikan BPKP,
t e ru t ama  da l am b i dang
pengelolaan keuangan. John Z.
Nasaputra, selaku Kepala Bidang
APD, menjelaskan bahwa MoU
dengan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota masih sangat
diperlukan sebagai entry point
bagi BPKP untuk melaksanakan
misinya. Karena itu model MoU
sekarang ini tidak lagi mengenai
tugas APD saja, tetapi juga
meliputi bidang-bidang lainnya.

(Humas BPKP Sulut)

KOTA GORONTALO MEMPERPANJANG MOU DENGAN BPKP
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PERPANJANGAN MOU PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DENGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

Sumber Daya Manusia
Pemkab Pohuwato saat
ini belum bekerja
secara maksimal ,

sehingga Bupati mengharapkan
kerja sama dengan BPKP dapat
lebih meningkatkan kinerja
aparatur Pemkab Pohuwato. Hal
tersebut disampaikan Bupati
Pohuwato Zainuddin Hasan, pada
perpanjangan MoU antara
Kabupaten Pohuwato dengan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulut.

MoU antara Kabupaten Pohuwato
dengan Perwakilan BPKP Prov.
Sulut pertama sekali dimulai
sejak tahun 2005, dan masa
berlakunya telah habis pada 19
Desember 2008. Pada hari
Selasa yang lalu, dilakukan
penandatanganan perpanjangan,
yaitu Naskah Kesepakatan
Nomor MoU-940/PW18/3/2010
dan Nomor 180/02/III/2010
tanggal 23 Maret 2010 dalam
M a n a j e m e n  p e n g e l o l a a n
Keuangan Daerah yang Berbasis
Kinerja antara Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara dengan
P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n
Pohuwato, yang diselenggarakan
di Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara. Dalam
sambutannya, Condro Imantoro,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Su lawes i  U ta ra ,
menyatakan bahwa
kerja sama yang telah
terjalin selama ini
telah berlangsung
c u k u p  b a i k ,
khususnya berkaitan
dengan pengelolaan
keuangan daerah dan
t a t a  k e l o l a
pemerintahan yang
b a i k  ( g o o d
governance). Kepala

Perwakilan juga memberikan
gambaran secara  umum
bahwasanya domain lingkup
tugas BPKP meliputi tiga hal,
yakni pengendalian (control),
proses tata kelola, serta
manajemen risiko, sehingga
tidak akan terjadi tumpang tindih
lingkup penugasan antara BPKP
dengan pihak Inspektorat Daerah
P r o v i n s i / Ko t a / Kab u p a t e n .

Selanjutnya, berkaitan dengan
amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara
antara lain berperan dalam
memberikan jasa qual i ty
assurance dan konsultasi,
misalnya yang berkaitan dengan
sosialisasi, bimbingan teknis,
maupun advising kepada pihak
pemerintah daerah Provinsi/
Kota/Kabupaten. Disamping itu,
membangun sistem yang bersifat
prefentif, di mana dapat
mencegah sebelum terjadi,
untuk menjaga kelangsungan
hidup suatu organisasi. Dengan
demikian, dapat menjamin
tercapainya tujuan organisasi,
keandalan laporan keuangan,
k e a m a n a n  a s e t ,  s e r t a
penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang
berlaku. Sehubungan dengan
peran BPKP, Kepala perwakilan
mengharapkan tidak terjadi
ketergantungan pada BPKP,
sehingga untuk kedepannya
pemerintah daerah Provinsi/
Kota/Kabupaten dapat mandiri.

Dalam kesempatan ini, Bupati
berharap BPKP dapat berperan
dan membantu mengingatkan
berupa tindakan prefentif,
sehingga kedepannya sumber
daya  yang  ada  mampu
meningkat kinerjanya, Beliau
menilai selama ini aparatur
pemda belum bekerja secara
ikhlas, rajin, jujur, serta taat
kepada Sang Pencipta, tidak
sabar ingin cepat sampai pada
posisi yang diinginkannya, yang
menimbulkan kondisi yang tidak
kondusif (saling sikut). Bupati
Za i nud d i n  Ha san ,  y ang
pengusaha itu, menyampaikan
b ah wa  d i a  t i d a k  a ka n
mencalonkan kembali untuk
per iode kedua,  ia  juga
mengingatkan perlunya dibangun
komunikasi yang intensif dengan
BPKP, dengan alat komunikasi
yang ada sekarang dari jauh
dapat berkomunikasi dengan
baik, tidak perlu harus selalu
datang ,  katanya.  Da lam
menutup sambutannya, Bupati
Pohuwato memberikan apresiasi
terhadap BPKP, khususnya
Perwakilan Provinsi Sulawesi
Utara terhadap kerja sama yang
telah terjalin dan berlangsung
selama ini.

(Humas BPKP Sulut)

EDISI 3/NOVEMBER 201023



 Tabea Manado News - Salam Hangat dari ManadoJURNAL KEGIATAN 

MEMBANGUN KOMITMEN DI RUMAH DINAS GUBERNUR GORONTALO

UNIMA BERTEKAD MEMPERKUAT TATA KELOLA
PERGURUAN TINGGI UNTUK MERAIH WTP

Senyum sumringah dan
penuh persahabatan
terpancar dari wajah
Gubernur Gorontalo,

Gusnar Ismail, saat menyambut
kedatangan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara,
Condro Imantoro, beserta
Kapuslitbangwas BPKP, Mirawati
Sudjono, didampingi Inspektur
Provinsi Gorontalo, Nurlan
Darise, dan beberapa pejabat
BPKP lainnya dirumah dinas
Gubernur pada Senin, 22
Februari 2010 pukul 21.00 WITA.

Dalam kunjungan silaturrahim
i n i ,  C o n d r o  I m a n t o r o
m e n y a m p a i k a n  k e p a d a
Gubernur, perlunya segera
dibentuk Satuan Tugas (Satgas)
P e n y e l e n g g a r a a n  S P I P
dilingkungan Pemerintah Provinsi

Gorontalo yang nantinya akan
diikutsertakan dalam diklat SPIP
yang diselenggarakan oleh BPKP.
Mirawati Sudjono, selaku Ketua
S a t g a s  P e m b i n a a n
Penyelenggaraan SPIP juga
menyampaikan kepada Gubernur
tentang  tahapan-tahapan
penyelenggaraan SPIP dengan
menetapkan satu atau dua SKPD
dilingkungan Pemprov Gorontalo
sebagai Pilot Project penyeleng-
garaan SPIP.

Gubernur mananggapi positif hal
tersebut. Untuk itu, kedepannya
akan direncanakan suatu
kegiatan sosialisasi SPIP khusus
untuk lingkungan Pemerintah
Provinsi Gorontalo yang diawali
dengan penandatanganan
perpanjangan MoU antara
Pemerintah Provinsi Gorontalo
dan BPKP oleh Kepala BPKP dan
Gubernur, serta penetapan
satgas penyelenggaraan SPIP
Pemerintah Gorontalo. Gusnar
juga menyampaikan terima kasih
atas koordinasi dan kerjasama
yang telah dijalin oleh BPKP dan
Pemerintah Provinsi Gorontalo
selama ini.

(Humas BPKP Sulut)

Da l a m  a c a r a
penandatanganan
MoU antara UNIMA
dengan Perwakilan

BPKP Prov. Sulawesi Utara pada
Jumat malam, 19 Maret 2010,
R e k t o r  U N I M A ,  P r o f .
Dr.Ph.E.A.Tuerah,M.Si ,DEA,
dalam sambutannya sangat
mengharapkan kerja sama
berjalan secara efektif dari awal
dan seterusnya sehingga Tata
Kelola Perguruan Tinggi dapat

diperkuat untuk meningkatkan
Kinerja UNIMA dan berharap
meraih opini “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) pada tahun
2011“ serta terhindar dari
permasalahan-permasalahan
KKN. Bahkan Rektor menyampai-
kan bahwa pihak UNIMA telah
bekerja sama dengan pihak
Instansi Penegak Hukum agar
pengelolaan keuangan dapat
be r j a l an  se sua i  dengan
ketentuan yang berlaku, dan
ternyata diarahkan untuk
kerjasama dengan BPKP.

Harapan Rektor UNIMA tersebut
merupakan niat baik yang harus
direspon dan mendapat apresiasi
yang tinggi, tanggapan PT.
K e p a l a  B P K P  d a l a m
sambutannya. Beliau berharap

Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dapat bersinergi
maksimal dengan UNIMA dalam
mengimplementasikan nota
kesepahaman .

Acara tersebut yang mengambil
tempat di Hotel Quality Manado,
yang turut dihadiri oleh PT.
Kepala BPKP, Deputi Kepala
BPKP Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Polsoskam, bertindak selaku
pihak yang mengetahui pada
naskah kesepahaman, para
Pembantu Rektor dan Dekan,
serta para Kepala Perwakilan
BPKP se Indonesia Timur, para
Pe j ab a t  S t r u k t u r a l  d an
Fungsional di lingkungan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara.

(Humas BPKP Sulut)
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Bertempat di Swissbel
H o t e l  M a l e o s a n
Manado, tanggal 18
Maret 2010 pukul

19.00 WITA, dilaksanakan
pembukaan kegiatan Pertemuan
Regional Pengawasan Bidang
Kesejahteraan Rakyat Wilayah
Indonesia Bagian Timur.
Kegiatan ini diselenggarakan
oleh Kementerian Koordinator
Kesra untuk membahas tindak
lanjut hasil pengawasan BPKP
pada empat Kementerian yaitu
Kementerian Kesehatan, Agama,
Pendidikan Nasional dan Sosial.
Pelaksanaan kegiatan dibantu
oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh PT.
Kepala BPKP, Kuswono Soeseno,
Deputi Kementerian Koordinator
Kesra Bidang Koordinasi
P e n d i d i k a n ,
Agama, dan
A p a r a t u r
Negara, Fuad
Abdul Hamid,
Deputi Kepala
BPKP Bidang
Pe ngawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Polsoskam, Iman Bastari,
Inspektur Jenderal Kementerian
Agama, Mundzier Suparta,

S e k r e t a r i s
I t j e n
Kementerian
P e n d i d i k a n
N a s i o n a l ,
Suharyanto,
S e k r e t a r i s
I t j e n
Kementerian
Sosial, Benny
S e t i a
N u g r a h a ,

Sekretaris Provinsi Sulawesi
Utara, Robby J. Mamuaja,
I n s p e k t u r  K e m e n t e r i a n
Kesehatan Wilayah Timur, Tujuh
Kepala Perwakilan BPKP di
Indonesia Timur, yaitu Provinsi
Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Papua,
dan beberapa Kepala Dinas
masing-masing Provinsi terkait
dengan jajaran masing-masing.

Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Utara, Robby J.
Mamuaja, dalam sambutannya
menyatakan terima kasih atas
kerja sama dan bantuan yang
telah diberikan oleh BPKP,
khususnya Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara, kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara selama ini. Robby juga
menjelaskan tentang kondisi di

Provinsi Sulawesi Utara yang
kondusif dan aman, serta
banyaknya potensi kekayaan
alam yang sangat mengagumkan

s e h i n g g a  m e n g u n d a n g
wisatawan untuk datang
berkunjung ke Provinsi Sulawesi
Utara.

Selanjutnya Deputi Kementerian
Koordinator Kesra Bidang
Koordinasi Pendidikan, Agama,
dan Aparatur Negara, Fuad Abdul
Hamid, menyampaikan rasa
terima kasih atas kerjasama dan
bantuan BPKP yang telah terbina
dengan baik selama ini. Atas
banyaknya hasil temuan yang
belum ditindaklanjuti, Fuad
meminta bantuan dan koordinasi
d e n g a n  B P K P  d a l a m
penyelesaian temuan yang
belum ditindaklanjuti.

PT. Kepala BPKP, Kuswono
Soeseno dalam sambutannya
yang sekaligus membuka acara
yang dilaksanakan dua hari
sampai dengan 19 Maret 2010
tersebut, memaparkan data
terakhir temuan yang belum
d i t i ndak lan ju t i .  Kuswono
menyarankan perlunya dilakukan
koordinasi untuk memfokuskan
penyelesaian tindak lanjut
sebelum diserahkan ke jalur
hukum. Acara dilanjutkan
dengan pemaparan o leh
Inspektur Jenderal/ Sekretaris
Inspektorat Jenderal masing-
masing Kementerian terkait
dengan temuan BPKP dan
tindaklanjutnya.

(Humas BPKP Sulut)
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PERTEMUAN REGIONAL PENGAWASAN BIDANG KESRA
WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR

“Perlu dilakukan koordinasi untuk
memfokuskan penyelesaian
tindak lanjut sebelum diserahkan
ke jalur hukum. ” - PT. Kepala
BPKP, Kuswono Soeseno -
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Keberadaan pegawai
B P K P  y a n g
d i p e k e r j a k a n
diharapkan dapat

mengubah dan mewarnai
Pemda dalam menerapkan
Good Governance.

Hal tersebut disampaikan oleh
PT. Kepala BPKP,
Kuswono Soeseno
pada Rapat Kerja
Pegawai BPKP
yang Dipekerjakan
p a d a  P e m d a
Wilayah Indonesia
Bagian Timur,
yang dilaksanakan
pada hari Sabtu
d an  M i ng g u ,
tanggal 19 dan 20
M a r e t  2 0 1 0 ,
bertempat di Hotel
Quality Manado.
Hadir pada acara
t e r s e b u t  P T
Kepala BPKP,
Kuswono Soeseno,
d a n  D e p u t i
Pengawasan Bidang Polsoskam,
Im an  B a s t a r i ,  D i r e k t u r
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Wilayah III
pada Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan
Daerah sebagai narasumber, Aan
Adiwisastra dan Nuredy, Direktur
P e n g a w a s a n  L e m b a g a
Pemerintah Bidang Kesejahtera-
an Rakyat. Raker dihadiri oleh 20
orang dari 25 orang pegawai
BPKP yang dipekerjakan di
wilayah Indonesia Bagian Timur,
seluruh Kepala Perwakilan dan
Kepala Bidang APD di Wilayah
Indonesia Bagian Timur, meliputi
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, Maluku,
Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Raker dibuka oleh PT. Kepala
BPKP yang dalam arahannya
menyatakan bahwa sebelumnya
belum ada pertemuan model
seperti ini, yang dihadiri baik
oleh pejabat dan pegawai

maupun pegawai BPKP yang
d i p e k e r j a k a n ,  s e h i n g g a
pertemuan seperti ini diharapkan
dapat diselenggarakan juga pada
wilayah lain. Dalam perkembang
-annya, untuk masa akan datang
B P K P  h a n y a  a k a n
me mpe ke r j a kan  peg awa i
setingkat Eselon Dua, agar dapat
memberi nilai tambah bagi BPKP.
Pegawai yang dipekerjakan
diharapkan mampu menjadi
motor penggerak penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di Pemerintah Daerah,
dan bila dipandang perlu
pegawai yang dipekerjakan
tersebut dapat didiklatkan

tersendiri. Sampai saat ini,
pegawai BPKP yang dipekerjakan
sudah mencapai 200 orang lebih,
hal ini menandakan bahwa BPKP
sangat dibutuhkan oleh Pemda
maupun instansi vertikal.

Deputi Pengawasan Bidang
Polsoskam, Iman Bastari, pada

p e n g a r a h a n n y a
mengatakan bahwa
pegawai BPKP yang
dipekerjakan harus
sering berkoordinasi
dengan instansi
induk, utamanya
dengan Kepala
Perwakilan yang
wilayah kerjanya
meliputi Pemda
yang bersangkutan,
sehingga t idak
te r jad i  mutas i
pegawai yang tidak
termonitor dan tidak
sesua i  dengan
tujuan penempatan
di Pemda. Di antara
p e g a w a i  y a n g

dipekerjakan ”harus guyub” dan
tidak tertutup.

Praseno Hadi, Kepala Biro
Keuangan Provinsi Sulut dalam
sesi ”sharing pengalaman”
me wak i l i  p eg awa i  y ang
dipekerjakan menceritakan
pengalaman bekerjanya di
Provinsi Sulut, antara lain
menyampaikan bahwa akan
tetap mencoba memenuhi
harapan BPKP untuk menjadi
agent of change pada Pemda.
Selama ini, kendala yang
d i h a d a p i  a d a l a h  t i d a k
tersedianya media untuk
mengadu kepada para atasan di
BPKP, dan disisi lain para
pegawai yang dipekerjakan
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PEGAWAI BPKP YANG DIPEKERJAKAN DIHARAPKAN DAPAT
MEMBANTU PEMDA MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE
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menghadapi tekanan kuat dari
lingkungan tempatnya bekerja.
Joseph Kolompoy, Kepala

DPPKAD Kabupaten Minahasa
Tenggara ,  men-ce r i t akan
pengalamannya di Pemda,

bahwa pada saat ia masuk, dinas
tersebut baru dibentuk sehingga
belum tersedia dan didukung
SOP tentang penatausahaan
keuangan daerah, rendahnya
jumlah dan kualitas SDM yang
ada, dan belum adanya Perda
mengenai Retribusi. Pada sesi
diskusi Raker, dipimpin oleh
Jus t an  S i ahaan ,  K epa la
Perwakilan BPKP Provinsi NTT
sebagai moderator, dengan nara
sumber Aan Adiwisastra. Pada
diskusi mengemuka beberapa
permasalahan yang dihadapi
para pegawai BPKP yang
dipekerjakan dan beberapa
usulan kepada pimpinan BPKP.
Hasil Raker dibacakan dan
diserahkan kepada PT. Kepala
BPKP pada saat penutupan.

(Humas BPKP Sulut)

Wo r k s h o p
P e n g e l o l a a n
Keuangan Daerah
P e m e r i n t a h

Kabupaten Minahasa Tenggara
(Mitra) diselenggarakan selama
enam hari mulai tanggal 12
sampai dengan 17 April 2010
bertempat di Hotel Ritzi Manado,
bekerja sama dengan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Workshop tersebut dikhususkan
bagi seluruh Bendaharawan dan

operator SIMDA Pemerintah
Kabupa t en  M i naha sa
Tenggara.

Da lam sambutannya ,
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulut, Condro
Imantoro menyampaikan
p e n g h a r g a a n  a t a s
komitmen Pemerintah
Kabupa t en  M i naha sa
T e n g g a r a  u n t u k

mewujudkan  penge l o l aan
keuangan yang baik sehingga
diharapkan dapat meningkatkan
kinerja pelaporan keuangan yang
ditandai dengan perolehan opini
yang lebih baik. Kepala
Perwakilan berpesan melalui
k e g i a t a n  w o r k s h o p  i n i
d i h a r a p k a n  P e m e r i n t a h
Kabupaten Minahasa Tenggara
dapat menerapkan SIMDA secara
penuh dan konsisten, disamping
itu juga segera menerapkan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sesuai PP No.
60 Tahun 2008, yang didahului
dengan sosialisasi.

Selanjutnya, Bupati Minahasa
Tenggara, yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah Fredi F. Londo
menyampaikan bahwa kegiatan
workshop pengelolaan keuangan
ini sangat dibutuhkan untuk
p e n i n g k a t a n  S D M  d a n
penyamaan persepsi seluruh
bendahara dan operator SIMDA
terkait dengan ketentuan-
ketentuan dan peraturan
pengelolaan keuangan daerah,
lebih khusus lagi pengelolaan
keuangan dengan menggunakan
SIMDA Keuangan.

(Humas BPKP Sulut)

WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
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Bertempat di Travello
H o t e l  M a n a d o ,
dilaksanakan kegiatan
bimbingan teknis

pengelolaan keuangan negara
kerjasama Perwakilan BPKP
Su l awe s i  U t a r a  d e ng an
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara mulai tanggal 8 sampai
dengan 18 Februari 2010.
Kegiatan Bimtek diikuti oleh 54
orang CPNS yang kelak akan
ditempatkan sebagai pengelola
keuangan daerah pada Pemkab
Gorontalo Utara.

Materi yang disampaikan dalam
bimbingan teknis selama
sembilan hari ini, antara lain
gambaran umum mengenai
Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 disertai pengenalan dan
pelatihan penggunaan berbagai
format dokumen anggaran,
Permendagri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara, penggunaan aplikasi
SIMDA Keuangan yang meliputi
pengganggaran, penatausahaan,
pelaporan keuangan, dan materi
pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan Keppres Nomor
80 Tahun 2003. Dalam acara
penutupan tanggal 19 Februari
2010, Sekretaris Daerah Pemkab
Gorontalo Utara, Ismail Patamani
menyatakan bahwa kegiatan
bimbingan teknis ini merupakan
upaya wujud nyata dari Pemkab
Gorontalo Utara meningkatkan
ketrampilan dan profesionalitas
SDM dalam mengelola keuangan
daerah sesuai dengan aturan dan
kaidah hukum yang berlaku.
Beliau menginginkan program-
program kerja Pemkab Gorontalo
Utara yang terangkum dalam

GERBANG EMAS (Gerakan
P e m b e r d a y a a n  E k o n o m i
Masyarakat) dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan
secara baik guna mewujudkan
terc iptanya kesejahteraan
masyarakat. Kepala Perwakilan
menyatakan kegiatan ini
me rup akan  b ag i an  d a r i
i m p l e m e n t a s i  P e r a t u r a n
Pemerintah No. 60 Tahun 2008
tentang SPIP yang dapat
meningkatkan kompetensi,
ketrampilan, dan pengetahuan
pegawai Pemkab Gorontalo Utara
dalam pengelolaan keuangan
daerah. Diharapkan setelah
kegiatan bimtek ini, didapatkan
sebuah pencerahan berupa
perubahan paradigma atau pola
pikir atas masalah keuangan
daerah yang pada akhirnya
menghasi lkan peningkatan
kinerja.

Pada pukul 10.30 WITA di Hotel
G r a n d  P u r i  M a n a d o
di langsungkan pembukaan
bimbingan teknis pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan. Acara ini dihadiri oleh
Sekretaris Daerah Gunawan
Lombu, Kepala Badan, dan
b e b e r ap a  Ke p a l a  D i na s
Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, Kepala
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Kabid APD, serta
beberapa Pejabat Fungsional
Auditor. Dalam sambutan
pembuka Kepala Perwakilan,
Condro Imantoro antara lain
menyatakan kegiatan bimbingan
teknis ini diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi,
pengetahuan, dan pemahaman
atas pengelolaan keuangan
daerah bagi pegawai Pemkab

Bolaang Mongondow Selatan
sehingga diharapkan hasil opini
audit BPK terhadap Laporan
Keuangan  Pemda  dapa t
meningkat dan mengeleminir
terjadinya tindak pidana korupsi.
Bimbingan teknis ini merupakan
realisasi dari penandatanganan
Nota Kesepahaman antara BPKP
Sulawesi Utara dengan Pemkab
Bolaang Mongondow Selatan,
dimana BPKP selaku pembina
p e n y e l e n g g a r a a n  S P I P
sebagaimana diamanatkan dalam
PP No. 60 Tahun 2008 tentang
SPIP, melakukan 3 (tiga)
langkah dalam melaksanakan
fungsi pengawasan, yaitu
Preventif, antara lain diwujudkan
dengan membangun Sistem
Keuangan Daerah (SIMDA),
Represif, dalam bentuk kegiatan
audit, dan Edukatif melalui
kegiatan edukasi  sepert i
asistensi dan bimbingan teknis.
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan,
Gunawan Lombu membacakan
Pidato Sambutan Bupati yang
secara tegas mengharapkan
kegiatan bimbingan teknis ini
dapat diikuti dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya oleh para
peserta karena kegiatan bimtek
i n i  d i m a k s ud k a n  u n t u k
meningkatkan profesionalisme
pegawai demi mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah
yang baik. (Humas BPKP Sulut)
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Sekretaris Provinsi
Gorontalo, Drs. Idris
Rahim, MM membuka
Pelatihan Akuntansi

dan Keuangan bagi tenaga
administrasi dan keuangan
PDAM/BPAM/BLU SPAM se-
Prov ins i  Go ronta lo  yang
diselengarakan oleh DPD
PERPAMSI Gorontalo mulai
tanggal 4 Mei sampai dengan 6
Mei 2010 di Rahmat Inn Hotel,
Kota Gorontalo. Idris Rahim
menambahkan SDM merupakan
salah satu sumber daya daerah
sehingga dengan SDM yang
kompeten, sumber daya yang
lain, yakni money, material, dan
metode dapat dikelola dengan
prinsip-prinsip manajemen yang
baik, mulai dari perencanaan,
p e n g o r g a n i s a s i a n ,
p e l a k s a na an ,  d a n
pengendaliannya.

Pembukaan pelatihan
akuntansi dan keuangan
dihadiri Ketua DPP
PERPAMSI yang diwakili
Drs. Rifki Basri (Bidang
Pengembangan PDAM).
Dalam sambutannya, Ketua DPP
PERPAMSI mengatakan saat ini
sedang dibentuk Tim untuk
penyempurnaan Keputusan
Menteri Negara Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Pedoman Akuntansi PDAM,
sehingga t idak ada lagi
perbedaan persepsi antara pihak
perpajakan, BPKP sebagai
Auditor, dan PDAM.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Condro Imantoro
dalam sambutannya pada acara
pembukaan pelatihan tersebut
menyampaikan bahwa PDAM
mempunyai posisi yang strategis

dalam dalam
m e n d u k u n g
ke b e r ha s i l a n
p r o g r a m
p e m e r i n t a h
b e r k a i t a n
d e n g a n
penyediaan air
bersih bagi
m a s y a r a k a t .
W a l a u p u n
dipahami PDAM
b a n y a k
m e n g h a d a p i
permasalahan, antara lain
tingkat kehilangan air tinggi,
tingkat penagihan piutang
rendah, tarif belum menutupi
biaya produksi, inefisiensi tenaga
kerja serta beban hutang yang
cukup berat yang tentunya

berdampak pada k iner ja
keuangan dan operasi PDAM.

Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, pemerintah telah
me ng e l ua r kan  ke b i j a kan
penyehatan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) melalui
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:  120/PMK.05/2008
tentang Penyelesaian Piutang
Negara kepada PDAM. Program
in i  mensya ra t kan  PDAM
menyusun Business Plan sebagai
dokumen rencana perbaikan
kinerja PDAM baik aspek teknis,
aspek manajerial, dan aspek
keuangan. Namun demikian,

PDAM harus berupaya untuk
mengatasi permasalahannya dan
mendapatkan komitmen dari
P imp i nan  Dae rah  un tuk
membantu penyelesaian masalah
tersebut.

T e r h a d a p  u p a y a
peningkatan kinerja
PDAM, BPKP dapat
memberikan kontribusi
dalam bentuk bimbingan
teknis, audit, maupun
evaluasi. Oleh karena itu,
kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan DPD
PERPAMSI Gorontalo ini

cukup penting dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan SDM di bidang
akuntansi dan keuangan di
PDAM/BPAM/BLU SPAM se-
Provinsi Gorontalo, sehingga
pelaporan teknis maupun
k e u a n g a n  P D A M  d a p a t
diandalkan dan mendukung
asersi manajemen dalam bidang
keuangan dan kinerja PDAM.

(Humas BPKP Sulut)
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“PDAM harus dikelola dengan prinsip-
prinsip manajemen yang baik, mulai
dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendaliannya.”

- Sekretaris Provinsi Gorontalo, Idris Rahim-
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BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS
SIMDA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Pemerintah Kabupaten
B o a l e m o  t e l a h
merasakan manfaat
kerja sama dengan

BPKP selama ini, antara lain
dengan opini WDP oleh BPK atas
laporan keuangan dan lebih
transparan dalam pengelolaan
keuangan daerah. Demikian
penegasan Bupati Boalemo, Iwan
Bokings dalam acara pembukaan
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah pada tanggal 6
April 2010 pukul 8.30 WITA.

Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah berbasis
SIMDA bagi seluruh
Bendaharawan, PPK-
SKPD, dan PPTK di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo,
bertempat di Hotel Ritzi
Manado dilaksanakan
mulai dari tanggal 6 April 2010
sampai dengan 9 April 2010.

Dalam sambutan pembukaan,
Bupati Boalemo menyampaikan
rasa terima kasihnya kepada
BPKP atas kerja sama yang telah
berjalan selama ini. Bupati juga
menyampaikan bahwa Bimtek ini
m e r u p a k a n  k a l i  k e d u a

d i l a k s a n a k a n
k e r j a  s a m a
dengan BPKP, hal
ini dilaksanakan
untuk  terus-
m e n e r u s
m e n i n g k a t k a n
SDM pegawai,
terlebih lagi ada
beberapa pegawai
yang merupakan
pegawai baru
s e b a g a i
b e n d a h a r a .
Dengan Bimtek

ini, diharapkan seluruh pengelola
keuangan dapat meningkatkan
kinerja agar sesuai aturan
perundang-undangan yang
berlaku. Peningkatan kinerja
keuangan, menurut Bupati,
adalah bagian dari buah
i m p l e m e n t a s i  P e r a t u r a n
Pemerintah Nomor 60 Tahun
2 0 0 8  t e n t a n g  S i s t e m
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).

Pembukaan bimbingan teknis
dilakukan oleh Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara,
Condro Imantoro. Dalam

s a m b u t a n n y a ,  b e l i a u
menyampaikan bahwa dalam era
informasi seperti sekarang,
pengelolaan keuangan yang
dilakukan secara manual sudah
bukan jamannya lagi, namun
sesuai perkembangan teknologi
informasi sudah harus dilakukan
secara komputerisasi, BPKP
sebagai  Internal  Audi tor

Pemerintah dalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang baik
telah berkontribusi dengan
membuat program aplikasi
SIMDA yang didalamnya telah
terbangun pengendalian intern
y a n g  b a i k .  D e n g a n
mengaplikasikan SIMDA secara
taat dan konsisten, Pemerintah
Daerah diharapkan dapat
menyelenggaraan pengelolaan
keuangan secara transparan dan
akuntabel, sehingga dapat
meningkatkan kualitas laporan
keuangan dan pada gilirannya
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK.

Dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance
dan clean government dalam
penye lenggaraan otonomi
daerah, perlu diselenggarakan
pengelolaan keuangan daerah
secara  profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab sesuai
dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam undang
undang. Untuk itu, Pemerintah
Daerah memerlukan sistem yang
dapat menghasilkan laporan
keuangan dan i n fo rmas i

keuangan lainnya secara
lebih komprehensif, yang
me l i pu t i  i n f o rmas i
m e n g e n a i  p o s i s i
keuangan daerah, kondisi
kinerja keuangan, dan
akuntabilitas Pemda.

Kepa l a  Pe rwak i l an  j uga
menyampaikan harapan kepada
seluruh peserta sebagai garda
terdepan dalam pengelolaan
keuangan daerah agar melalui
b i m b i ng a n  t e k n i s  y a n g
d i l a k s a n a k a n  d a p a t
meningkatkan kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Boalemo.

(Humas BPKP Sulut)

“Terima kasih kepada BPKP atas
kerja sama yang telah berjalan
dengan baik selama ini.”
- Bupati Boalemo, Iwan Bokings-
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Kamis, 18 Maret 2010,
pukul 15.00 WITA, PT.
Kepala BPKP, Kuswono
Soeseno, meresmikan

Gedung Serba Guna Kantor
Perwaki lan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara. Turut menghadiri
acara peresmian, antara lain
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polsoskam, Iman Bastari,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tenggara,
Papua, serta beberapa pejabat
struktural BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Su l awes i  U t a ra ,  Cond ro
Imantoro, menyampaikan terima
kasih atas kesediaan PT. Kepala
BPKP, Deputi Kepala BPKP
Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Polsoskam,
serta pejabat struktural BPKP
l a i nnya  d i t e ng ah - t e ng ah
kesibukannya untuk menghadiri
acara peresmian Gedung Serba
Guna Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara. Ruang
serba guna ini nantinya akan

digunakan baik untuk acara di
lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara ataupun
dapat dipakai sebagai tempat
pertemuan dan diklat-diklat bila
telah diperlengkapi dengan
b e b e r ap a  p e r l e ng k ap a n ,
misalnya layar fokus, AC, dan
perlengkapan lainnya. Gedung
serba guna ini dapat juga
digunakan sebagai sarana olah
raga bagi pegawai di lingkungan
Perwaki lan BPKP Provinsi
Su lawes i  Utara .  Dengan
demikian, di tengah kesibukan
beban kerja yang berat ada
media untuk melepaskan penat
dengan bermain bulu tangkis
misalnya.

Dalam sambutannya PT. Kepala
BPKP menyampaikan selamat
kepada Kepala Perwakilan dan
s e l u r u h  p e g a w a i  a t a s
pembangunan Gedung Serba
Guna Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi  Sulawesi  Utara,
diharapkan gedung serba guna
tersebut dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh seluruh
pegawai. Dengan berolahraga

diharapkan pegawai akan
memiliki badan yang sehat
terdapat jiwa yang kuat,
sehingga dapat meningkatkan
kinerjanya, lanjut beliau.

Pada kesempatan itu, Iman
Bastar i  bersama dengan
beberapa pegawai bermain
bulutangkis di gedung serba
guna yang baru diresmikan
tersebut. Kegiatan ini selain
sebagai media pengerat antara
sesama pegawai BPKP, juga
dapat memberikan hiburan
sejenak di tengah kesibukan
kerja yang demikian padat.
Dengan disaksikan beberapa
pejabat struktural  BPKP,
pertandingan ber langsung
semarak penuh tawa dan canda.
Acara dilanjutkan dengan
pengarahan kepada seluruh
pegawai sampai dengan pukul
17.00 WITA.

Keesokan harinya, Jumat, 19
Maret 2010, PT. Kepala BPKP,
Kuswono  Soeseno, didampingi
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polsoskam, Iman Bastari,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Su l awes i  U t a ra ,  Cond ro
Imantoro, dan beberapa Pejabat
St ruktura l  BPKP la innya
meninjau pembangunan rumah
dinas Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara di Casa
Gracia, Winangun, yang nantinya
akan ditukargulingkan dengan
rumah dinas Kepala Perwakilan
seka rang  yang  t e r l e t ak
dilingkungan Gedung Keuangan
Negara.

(Humas BPKP Sulut)
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Taman Nasional
Bunaken adalah
taman laut yang
terletak di Sulawesi
Utara, Indonesia.
Taman ini terletak
di Segitiga Terumbu

Karang, menjadi habitat bagi 390 spesies
terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan,
moluska, reptil dan mamalia laut. Taman
Nasional Bunaken merupakan perwakilan
ekosistem laut Indonesia, meliputi padang
rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem
pantai. Taman Nasional Bunaken dapat di
tempuh dengan kapal cepat (speed boat) atau
kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 30
menit dari pelabuhan kota Manado. Taman laut
ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu
yang tertinggi di dunia. Selam Scuba menarik
banyak pengunjung ke pulau ini.

Taman nasional ini didirikan pada tahun 1991
dan meliputi wilayah seluas 890,65 km². Di
wilayah ini, terdapat 22 desa dengan jumlah
penduduk sekitar 35.000 jiwa. Kebanyakan dari
mereka bekerja sebagai nelayan atau petani
kelapa, ubi jalar, pisang, dan rumput laut untuk
diekspor, sementara sebagian lainnya bekerja
sebagai pemandu, pekerja di cottage dan
nahkoda kapal. 97% dari taman nasional ini
merupakan habitat laut, sementara 3% sisanya
merupakan daratan, meliputi lima pulau:
Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Naen dan
Siladen. Taman laut Bunaken memiliki 20 titik
penyelaman (dive spot) dengan kedalaman
bervariasi hingga 1.344 meter. Dari 20 titik
selam itu, 12 titik selam di antaranya berada di
sekitar Pulau Bunaken. Dua belas titik
penyelaman inilah yang paling kerap dikunjungi
penyelam dan pecinta keindahan pemandangan
bawah laut. Sebagian besar dari 12 titik

penyelaman di Pulau Bunaken berjajar dari
bagian tenggara hingga bagian barat laut pulau
tersebut. Di wilayah inilah terdapat underwater
great walls, yang disebut juga hanging walls,
atau dinding-dinding karang raksasa yang berdiri
vertikal dan melengkung ke atas. Dinding
karang ini juga menjadi sumber makanan bagi
ikan-ikan di perairan sekitar Pulau Bunaken.

Semua pengunjung Taman Nasional Bunaken
(penyelam maupun bukan penyelam) diwajibkan
membayar tarif masuk, sesuai Perda Pemda
Sulawesi Utara No. 9/2002. Tarif masuk untuk
orang asing adalah Rp 50.000/hari (sekitar US$
6), atau Rp 150.000 (sekitar US$ 17) dengan
mendapatkan tag (lencana) masuk terbuat dari
plastik tahan air yang berlaku untuk satu tahun
kalender. Sedangkan tarif untuk wisatawan lokal
adalah Rp 2.500/hari. Tag masuk dan tiket
harian dapat diperoleh langsung dari semua
anggota NSWA, atau dari loket tiket di Pulau
Bunaken dan Pulau Siladen. Tanda masuk
tersebut harus dibawa setiap saat para
pengunjung berada di dalam kawasan TNB, dan
tag masuk dapat dengan mudah dikaitkan pada
peralatan selam atau snorkeling ataupun pada
tas ransel. Penerapan sistem tarif masuk ini
dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung oleh
para ranger (polisi kehutanan/jagawana) di
darat maupun di laut.

Sistem tarif masuk ini diadaptasi dari sistem
Taman Laut Bonaire yang terkenal, dan hasil
dari penjualan tarif masuk tersebut dikelola oleh
Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken
(DPTNB), suatu badan gabungan para pemangku
kepentingan di mana North Sulawesi
Watersports Association (NSWA) juga duduk di
dalamnya. Delapan puluh persen dari biaya yang

LETAK GEOGRAFIS

BIAYA MASUK BUNAKEN?
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terkumpul dari sistem pembayaran
masuk digunakan secara spesifik
untuk program konservasi di taman
laut, termasuk penegakan hukum,
pendidikan konservasi, pengelolaan

sampah, dan pembangunan desa secara ramah
lingkungan. Sisa 20% dibagi antara pemerintah
setempat, provinsi dan pusat.

Sekalipun Bunaken telah menjadi taman
nasional yang dilindungi, namun masih saja
terdapat orang yang memancing di tempat
tertentu. Hal ini dapat dimaklumi, dikarenakan
lebih dari 30.000 orang yang tinggal di 22 desa
bermukim dalam kawasan taman laut dan telah
berada di sana sejak sekurangnya satu abad
sebelum taman laut terbentuk. Sementara
banyak dari mereka adalah petani dan nelayan
laut dalam, beberapa di antaranya sangat
tergantung pada karang-karang untuk bertahan
hidup. Zonasi Taman Nasional Laut Bunaken
termasuk kawasan yang ditentukan khusus
untuk konservasi, untuk wisata, dan untuk
keperluan desa. Pembagian ini membolehkan
ketiga pihak tersebut hidup berdampingan
dengan damai.

Banyak cara untuk dapat melihat keindahan
bawah laut TNB. Cara termudah tanpa harus
turun ke laut adalah dengan menaiki perahu
yang memiliki tipe glass-bottom-boat. Perahu
model ini memiliki lubang di bagian bawah kapal
dimana bagian tersebut tertutupi dengan kaca
transparan sehingga sewaktu berada di daerah
terumbu karang dapat dengan jelas terlihat
pemandangan di bawah laut tersebut. Namun
melihat karang langsung dari kapal ini tidak
dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sebab,
saat hari mulai siang, permukaan air laut di
perairan Bunaken menjadi surut sehingga kapal
sudah harus meninggalkan spot karang tersebut.

Snorkeling bisa menjadi alternatif pilihan untuk
melihat keindahan TNB. Snorkeling adalah
berenang dengan menggunakan masker dan fin

serta alat bantu untuk
bernafas (snorkel). Cara
ini menuntut pengguna
untuk dapat berenang
meskipun juga dapat
d i l akukan  dengan
m e n g g u n a k a n

pelampung. Perairan di Kepulauan Bunaken
memiliki slope dan drop off dengan kedalaman
di atas 30 meter. Itulah sebabnya, binatang laut
yang jarang ditemu di tempat lain bebas
berkeliaran disini. Dengan bersnorkling, banyak
ikan hias yang beraktivitas di karang-karang
dapat terlihat dengan jelas.

Namun bagi para divers, tak lengkap rasanya
bila berkunjung ke taman laut ini tanpa
melakukan penyelaman dan menyaksikan secara
langsung keindahan bawah airnya. Penyelaman
dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan

scuba. Scuba sendiri
merupakan singkatan
dari (Self Contained
Underwater Breathing
Apparatus). Peralatan
menyelam scuba dapat

digunakan baik untuk penyelaman rekreasi
maupun penyelaman proesional. Banyak spot
dive yang tersebar di sekitar Kepulauan
Bunaken, mulai dari yang landai dimana banyak
keanekaragaman terumbu karang dengan coral
yang sangat sehat, air yang sangat jernih,
dinding karang berwarna warni yang dipenuhi
berbagai macam makhluk laut yang sangat
indah. Tempat ini sangat cocok diselami bagi
divers pemula, di tempat ini terdapat penyu,
ikan napoleon yang langka, ular laut, ikan kecil
yang berwarna-warni, lion fish, dan jika
beruntung dapat bertemu lumba-lumba ataupun
ikan baracuda.

Tempat menyelam lainnya yang lebih
menantang adalah jajaran karang yang curam
menjulang ratusan meter ke dasar laut. Konon,
pada daerah ini juga terdapat ikan endemik,
sering disebut ikan coelalanth sp. Jika menyelam
di spot ini, harus pintar-pintar menjaga
bouyancy (gaya mengapung), karena bentuknya
yang kaya wall dapat membuat lupa dengan
kedalaman. Jika terlalu sibuk melihat
pemandangan karang, kemudian turun terlalu
dalam ke bawah laut, bakal sangat berbahaya
buat keamanan diving itu sendiri. (Ricki)

PILIH SNORKELING ATAU DIVING?
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Se t e l a h  s e p e k a n
be rku t a t  dengan
pekerjaan sehari-hari,
Sabtu pagi itu terasa

sangat tepat untuk melepaskan
k e p e n a t a n  d a n  s e d i k i t
melupakan masalah-masalah
kantor. Nama besar Taman Laut
B u n a k e n  p u n  s e m a k i n
menggoda. Ya, menyelam
bersama ratusan ikan berwarna-
warni sembari mengintip indah
kehidupan yang tersembunyi di
balik pekat birunya lautan
memang menjadi pilihan yang
tepat. Bersama keluarga dan
karyawan Perwakilan
BPKP Sulawesi Utara,
Kepala Perwakilan,
Condro Imantoro,
m e n y e m p a t k a n
untuk menikmati
keindahan Taman
Laut Bunaken lebih
dekat lagi. Tak
ketinggalan, Istri
tercinta, dan ketiga
putra-putrinya pun
d i a j a k  s e r t a
m e r a s a k a n
p e n g a l a m a n
menyelam ini.

Perjalanan menuju Bunaken
dimulai dari Pelabuhan Marina
Manado, menggunakan kapal
kecil yang memakan waktu
kurang lebih 45 menit.
Sepanjang perjalanan, rombong-
an bisa menikmati keindahan
Pulau Manado Tua, pegunungan
Manado, serta deretan bangunan
-bangunan di sepanjang
Boulevard Manado yang terlihat
kontras dengan kilauan warna

biru lautan. Sebagai persiapan
sebelum menyelam, beberapa
saat sebelum kapal sampai di
tujuan seluruh tim selam
dikumpulkan oleh instruktur
untuk briefing rencana penye-
laman. Hal ini tentunya perlu
dilakukan untuk memastikan
safety penyelaman, terutama
karena ini adalah pengalaman
diving yang pertama bagi Beliau
sekeluarga. Setelah briefing
selesai, dan perlengkapan selesai
disiapkan, barulah penyelaman
dimulai. Di antara rombongan
tersebut, tampak Icha, putri

bungsu Pak Condro terlihat
paling bersemangat. Senyum
lebar tersungging di wajah
cantiknya sembari ia terjun ke
dalam air.

Tidak semua yang turut dalam
rombongan ke Bunaken itu turun
menyelam. Selain Pak Condro
sekeluarga, hanya Angga dan
Eko (pegawai PFA) saja yang
menyelam, sementara sisanya
memilih untuk snorkeling.
Setelah seluruh tim selam

tampak menghilang dari
permukaan, tibalah giliran tim
snorkeling terjun ke dalam laut
untuk kemudian dibius oleh
keindahan terumbu karang
penuh warna. Dan ular laut! Ya,
ular laut! Inda dan Rendy
bertutur bahwa dalam
pengalaman snorkeling di
Bunaken yang pertama tersebut,
mereka sempat melihat ular laut
yang disebut-sebut 10 kali lebih
berbisa dari King Cobra.

Sesi diving dan snorkeling hari
itu dilakukan dua kali, masing-

masing kurang
lebih selama 45
menit dengan
jeda selama 1
jam. Kesempatan
istirahat itulah
yang dimanfaat-
kan untuk jalan-
jalan di Kampung
Bunaken dan
membeli oleh-
oleh khas
Bunaken. Tepat
pukul 13.30
WITA, tibalah

waktunya rombongan untuk
kembali menuju Manado diiringi
guyuran hujan. Dengan senyum
puas anggota rombongan
melambai ke arah Pulau Bunaken
dengan janji untuk kembali
mengunjunginya dalam waktu
dekat.

(BPKP SULUT  Diving Club)
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PERWAKILAN BPKP SULUT JALAN-JALAN KE BUNAKEN

Sabtu pagi , 26 Juni 2010 cuaca sangat cerah. Raut muka cerah tergambar pula di wajah Kepala Perwakilan
BPKP beserta keluarga dan karyawan BPKP Sulawesi Utara yang telah mengagendakan Sabtu pagi itu untuk
bertamasya ke Bunaken untuk diving, snorkeling, atau sekedar menikmati pemandangan.
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Alkisah seorang yang berilmu mendapat informasi bahwa
penduduk di desa sebelah menyembah sebuah pohon
tua dan besar karena beranggapan pohon tersebut
memiliki kekuatan sehingga harus disembah dan
diberikan sesajen  agar mendapat keselamatan. Merasa
bahwa perbuatan penduduk desa tersebut adalah syirik
sehingga harus segera dihentikan, esok paginya pergilah
orang berilmu tersebut dengan membawa kampak untuk
memotong pohon yang disembah tersebut. Di tengah
perjalanan ia dihadang oleh iblis sehingga terjadilah
dialog antara orang berilmu dengan iblis:
Iblis: ”Hai manusia mengapa engkau hendak memotong
pohon yang disembah di desa sebelah?”
Orang berilmu: ”Menyembah pohon tersebut adalah
perbuatan syirik, mempersekutukan tuhan”
Iblis: ”Tetapi perbuatan mereka tidak merugikan anda”
Orang berilmu: ”Benar, tapi aku harus menghentikannya
karena akan mempengaruhi orang lain untuk
mempercayai dan menyembah pohon tersebut”
Iblis: ”Biarlah mereka melakukan perbuatan itu,
memotong pohon yang besar itu akan membuatmu lelah
dan tidak memberikan manfaat bagimu”
Orang berilmu: ”Tidak. Membiarkan perbuatan mereka
sama berdosanya dengan menyembah pohon tersebut”
Karena tidak dapat mencegah orang berilmu tersebut,
maka iblis menantangnya untuk berkelahi sehingga
terjadilah perkelahian yang sangat seru. Akhirnya setelah
memakan waktu cukup lama, orang berilmu berhasil
mengalahkan iblis. Namun karena cukup lelah dan waktu
hampir senja, orang berilmu memutuskan pulang untuk
beristirahat dan esok paginya akan ke desa sebelah
untuk memotong pohon. Keesokan harinya kembali ia
dihadang iblis dan terjadilah perkelahian namun orang
berilmu dapat mengalahkan iblis. Demikian juga pada
hari ketiga terjadi perkelahian yang dimenangkan oleh
orang berilmu. Merasa ia tidak akan dapat mengalahkan
orang berilmu, iblis mengubah strateginya dan
mendatangi orang berilmu seraya berkata: ”Wahai orang
yang bijak, daripada kita berkelahi lebih baik engkau
tidak pergi memotong pohon, tetapi engkau akan
mendapatkan sekeping emas di bawah bantalmu.
Sekiranya aku tidak menepati janjiku, engkau bebas

untuk memotong pohon tersebut”. Esok paginya orang
berilmu mendapati sekeping emas di bawah bantalnya.
Sungguh iblis menepati janjinya. Ia berpikir bahwa tidak
salah untuk menunda beberapa waktu untuk memotong
pohon sambil mendapatkan beberapa keping emas
sampai iblis tidak menepati janjinya. Demikianlah selama
sebulan setiap pagi orang berilmu mendapatkan
sekeping emas di bawah bantalnya sehingga ia lupa
dengan tujuan utamanya. Esok paginya ia tidak
mendapatkan sekeping emas di bawah bantalnya, iblis
telah mengingkari janjinya. Segera ia mengambil kampak
untuk pergi memotong pohon. Di tengah jalan ia
dihadang iblis dan terjadilah perkelahian seru, namun
kali ini  ia dikalahkan oleh iblis.
Ia berkata kepada iblis : ”Wahai iblis, selama ini engkau
dapat aku kalahkan, mengapa sekarang engkau yang
menang?” Iblis menjawab : ”Wahai manusia, aku tidak
dapat mengalahkan engkau selama engkau ikhlas
menjalankan tugasmu. Namun sekarang aku dapat
mengalahkanmu karena tujuanmu untuk memotong
pohon adalah untuk mendapatkan imbalan emas
dariku”.

Pelajaran dari kisah di atas adalah :
Ikhlas merupakan niat, tujuan, langkah,
perbuatan yang dilakukan hanya untuk

mengharapkan ridho (perkenan) dari Allah Tuhan Yang
Maha Esa. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah karena
harus memiliki kemampuan memilih dan memilah
sehingga dapat membedakan apa yang diridhoi dan tidak
diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa serta konsisten
dalam situasi dan kondisi apapun.  Ikhlas merupakan
kekuatan dahsyat  yang bersumber dari yang memiliki
Maha Kekuatan sehingga iblis pun mengakui tidak
sanggup mengalahkan manusia yang ikhlas. Sebagai
umat beragama marilah kita terus belajar untuk dapat
memiliki kekuatan ini, karena kalau hanya mengharap
sekeping emas kita akan terjebak dengan tipuan berupa
keuntungan sesaat sehingga melupakan misi kita yaitu
memberikan manfaat dan berguna bagi orang lain.
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Zulfan, Ak.
Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
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KONSULTAN YANG MENEBAK JUMLAH DOMBA
by: ketawa.com

Seorang gembala menggiring domba-dombanya di padang rumput terpencil ketika tiba-tiba sebuah
BMW baru meluncur arahnya. Pengemudi, seorang pemuda dalam setelan Broni, sepatu Gucci,

kacamata hitam Ray Ban dan dasi YSL, melongok keluar jendela dan bertanya gembala, "Jika saya
mengatakan dengan tepat berapa banyak domba yang ada dalam kawanan Anda, maukah Anda

memberi aku satu ekor?"

Gembala itu memandang pria itu, lalu melihat sekawanan domba gembalaan dan dengan tenang
menjawab, "Tentu."

Pria muda itu memarkir mobilnya, mengeluarkan IBM ThinkPad yang tersambung ke ponsel, kemudian
ia berselancar ke website NASA dan menggunakan sistem navigasi satelit, mengamati daerah tersebut,

dan kemudian membuka database dan Excel spreadsheet dengan formula kompleks. Dia mengirim
email melalui Blackberry dan setelah beberapa menit, mendapatkan tanggapan. Akhirnya, ia print
laporan 130 halaman pada printer mininya kemudian berkata kepada gembala itu, "Anda memiliki

tepat 1586 domba".

"Itu benar! silakan ambil salah satu domba," kata gembala.

Pemuda itu memilih satu ekor hewan dan memasukkan ke dalam mobilnya.

Kemudian gembala mengatakan: "Jika saya bisa mengatakan dengan tepat apa pekerjaan Anda, apakah
Anda akan memberikan kembali hewan saya?"

"OK, mengapa tidak" jawab orang muda itu.

"Jelas, Anda adalah konsultan," kata gembala itu.

"Itu benar" kata pria muda itu, "tapi bagaimana Anda bisa tahu?"

"Tidak perlu menebak," jawab gembala. "Anda muncul di sini meskipun tidak ada yang memanggil
Anda. Anda ingin dibayar untuk jawaban yang sudah saya ketahui, dan Anda ingin dibayar untuk
sebuah pertanyaan yang tidak pernah saya tanyakan. Dan Anda tidak tahu apa-apa tentang bisnis

saya... Sekarang kembalikan anjing saya!!!!"
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