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Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah
untuk meningkatkan  perekonomian kerakyatan,

salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL). Apakah PKBL itu?

HAL38

HAL28Kanker serviks merupakan jenis
penyakit berbahaya yang menyerang
wanita. Kanker ini didefi nisikan sebagai
pertumbuhan sel-sel yang abnormal dan

(dini). Agar bisa ditemukan secara dini diperlukan
pemeriksaan skrining berupa tes pap smear.

Kisah perjalanan hidup Muhadi, Auditor
Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan, yang
penuh inspirasi dan

mengingatkan kita akan
kebesaran Sang Pencipta.

Majalah CINDO edisi ke-2 terbit
bersamaan dimulainya babak
baru era reformasi birokrasi
terutama di bidang akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara
melalui penerapan Standar
AKuntansi berbasis akrual.

HAL48

HAL01

DIKLAT PBJ  DENGAN PROBITY AUDIT HAL24
DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI

HAL22

HAL08

HAL06
TENTANG PROGRAM STAR
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HAL16

Dalam Undang undang KPK yang
dikenal justru koordinasi dan supervisi
(korsup). Di awal terbentuknya KPK kami
mengembangkan korsup penindakan,
kemudian di  masa  pimpinan KPK jilid
kedua ini kami mengembangkan lebih
luas sisi pencegahan  karena memang
mission strategidalam road map KPK

upaya penindakan dan pencegahan itu
terintegrasi.

BIAYA REPRESENTASI DALAM
PENGELOLAAN KEGIATAN/PROYEK
BERBASIS BISNIS ?

HAL34

SINERGI BPKP BERSAMA
PEMERINTAH DAERAHHAL12

PENGEMBANGAN APLIKASI
KONEKSI TRANSAKSI
REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN
SIMDA KEUANGAN

HAL20

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
AAIPI WILAYAH SUMSELHAL26

PEMBINAAN UNTUK
MENDORONG IMPLEMENTASI DAN
INTERNALISASI SPIP

HAL30

MEMPERTANYAKAN
PERAN APIP HAL42

WUJUD PERAN BPKP  DALAM
MENGAWAL KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

HAL46

BANGUN NEGERI TANPA KORUPSI

HAL10

LAPORAN KEUANGAN

Jumlah SDM KPK  yang terbatas
membutuhkan satu strategi dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK
membutuhkan strategic partner
antara lain aparat penegak
hukum, aparatpengawas intern,
aparat pengawasan eksternal,
dan BPKP

HAL14
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Program STAR-BPKP bertujuan antara lain
untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Penga-
was Internal Pemerintah (APIP) dan Pengelola

Keuangan Negara (PKN) di lingkungan Pemerintah
Daerah/Kementerian/Lembaga (Pemda/K/L). Salah
satu kegiatannya adalah memberikan beasiswa pro-
gram gelar S1 dan S2, dengan target sebanyak 2.700
orang dan program non gelar dengan target seban-
yak 10.000 orang.

Penetapan  Penerima Program beasiswa STAR-BPKP

Keamanan selaku Pengarah Harian STAR-BPKP. Ber-
dasarkan surat penetapan tersebut Pejabat Pengelo-
la Kepegawaian masing-masing instansi diwajibkan
membuat Surat Penetapan Pegawai Tugas Belajar.

Khusus dari kalangan intern BPKP sendiri peserta
beasiswa program STAR-BPKP yang dinyatakan lulus
dengan surat penetapan pegawai tugas belajar, akan
di bebaskan dari Jabatan Fungsional Auditor dan
status kepegawaiannya akan dipindahkan ke Biro
Kepegawaian dan Organisasi BPKP. Setelah selesai
pendidikan, yang bersangkutan wajib melapor dan

Dalam rangka pelaksanaan program STAR-BPKP Ta-
hun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan,  Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan
sosialisasi dan melakukan penjaringan calon peserta
beasiswa kepada Pemda/K/L di Wilayah Provinsi Su-
matera Selatan termasuk di lingkup intern Perwaki-
lan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Kegiatan

penugasan pengawasan ke Pemda/K/L di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.

Tahapan kegiatan dan penjaringan calon peserta
beasiswa program STAR-BPKP Tahun 2014 telah
dilaksanakan, informasi singkat dan mekanisme

dengan STAR-BPKP serta target rekrutmen calon
mahasiwa per unit kerja.  Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan telah mengupayakan pemenuhan
target penjaringan calon peserta beasiswa semaksi-
mal mungkin.

Untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan menda-
patkan target penerima beasiswa sebanyak 36
orang pertahun, target per-Pemerintah Daerah 1
orang APIP dan 1 orang pengelola keuangan. Sampai

11 orang peserta program  S2 dari BPKP  Wilayah
Sumatera Bagian Selatan masih dalam tahap proses
seleksi, dan 12 orang dari Pemda/K/L, selain itu
terdapat 6 orang pegawai Perwakilan BPKP Provinsi

beasiswa STAR-BPKP di luar Wilayah Provinsi Suma-
tera Selatan yang terdiri dari 1 orang program S2
dan telah mendapatkan Surat Penetapan Pegawai
Tugas Belajar, 5 orang program S1, 4 orang sudah
mendapatkan Surat Penetapan Pegawai Tugas Bela-
jar dan 1 orang masih proses.ArieM
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Meraih beasiswa itu mudah! Kalimat itu memang terkesan mustahil, tapi benar adanya. Dengan
pesatnya arus informasi saat ini, hal yang dulu hanya mitos kini bisa diwujudkan siapapun. Mari

1. Tahu jurusan apa yang sesuai

ingin dikembangkan. Yang paling sederhana, Anda bisa melakukan analisis Strenght-Weakness-Oportunity-
Thread (SWOT) terhadap diri Anda. hasil dari analisis tersebut bisa dijadikan acuan memilih jurusan yang
paling tepat dengan diri Anda kedepan.

2. Tahu jenis-jenis beasiswa

mencapai hasil yang diinginkan Anda juga harus siap menginvestasikan watu untuk mendapatkan informasi
yang diperlukan. Beasiswa dalam negeri seringkali dapat diakses pada halaman website universitas,
sedangkan untuk beasiswa luar negeri beberapa diantaranya dapat ditemukan di mailing list/forum yang

Kenapa demikian? 80% penentu keberhasilan seseorang adalah karena kepribadian. Kepribadian yang
baik ini akan dengan jelas terbaca dari kesungguhan Anda berusaha mencari informasi, kesantunan dan

cara Anda menghadapi birokrasi Indonesia yang sering berbelit untuk urusan administrasi.

4. Jangan takut bersaing

untuk maju. Dalam seleksi mencari beasiswa, siapa yang paling kuat akan terus bertahan hingga
pengumuman hasil seleksi. Jangan ragu untuk mengukur kekuatan Anda, sehingga Anda bisa tahu
apa saja yang harus diperbaiki.

5. Tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris

Kini, hampir semua jenjang mensyaratkan nilai tertentu untuk kemampuan
berbahasa Ingris. Misalnya melalui ujian TOEFL dan IELTS. Menguasai bahasa
asing itu mudah, asal ada kemauan belajar.

7. Selamat datang sukses

mendapatkan beasiswa tentu saja ada konsekuensi yang harus
dilalui. Berpisah dengan keluarga, berkurangnya pendapatan bulanan,
penyesuaian jam kuliah, dsb. Konsekuensi tersebut tentu akan berbeda

tersebut.GurohDS
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Oleh Heru H. dan Liza Mirda - C. Auditor Pelaksana

Dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 UU No. 43
Tahun 1999 antara lain mengamanatkan bahwa
pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem

pada sistem prestasi kerja. Untuk menjamin obyek-

lam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian
prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS penekanannya pada pe-

dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Dalam hal ini
kontrak prestasi kerja PNS tersebut dinamakan Sasa-
ran Kinerja Pegawai (SKP).

pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan
rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya se-
suai dengan struktur dan tata kerja organisasi. Hal ini
berdasarkan Perka BKN No 1 Tahun 2013. SKP disusun
dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksa-
naan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan
Renja.

Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas Jabatan yang
dilakukan harus didasar-
kan pada rincian tugas,
tanggung jawab dan
wewenang jabatan sesuai
yang ditetapkan dalam
struktur dan tata kerja
organisasi, (merupakan
butir-butir kegiatan tugas
rutin yang rinci dan jelas).

Angka Kredit
Angka kredit adalah
satuan nilai dari tiap
butir kegiatan dan/
atau akumulasi nilai
butir-butir kegiatan
yang harus dicapai
oleh seorang PNS
dalam rangka pem-
binaan karier dan
jabatannya.

      Target
Setiap pelaksanaan
Kegiatan Tugas Jabatan
harus ditetapkan target
yang diwujudkan den-
gan jelas sebagai ukuran
prestasi kerja, baik dari
aspek kuantitas, kuali-
tas, waktu dan biaya.

Tugas Tambahan dan/
atau Kreativitas

Selain melakukan Kegia-
tan Tugas Jabatan apabila
ada tugas tambahan terkait
dengan jabatan dapat
ditetapkan menjadi tugas
tambahan dan/atau kre-
atifi tas dalam pelaksanaan
Kegiatan Tugas Jabatan.

dangkan untuk penilaian prestasi kerja PNS dilaksa-
nakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun

akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian Prestasi
Kerja PNS terdiri atas unsur:
1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen);
2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat pu-
luh persen).
SKP ini merupakan hal yang baru bagi para pegawai,
Oleh karena itu, baik di pusat ataupun di perwaki-
lan perlu dilakukan sosialisasi agar semua pegawai
memahami cara penyusunan SKP. Sosialisasi ini bisa

namun hal ini belum menjamin semua pegawai

Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat peny-

lahan, antara lain:

memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda yang
biasanya didasari kepada judgement atasan langsung
masing-masing. Untuk itu diharapkan adanya kese-
pakatan dan pedoman dalam memberikan penilaian
sehingga penilaian yang diberikan dapat lebih objek-

kurang jelas terutama untuk masalah kriteria ke-
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salahan kecil dan besar karena ujung-ujungnya akan
kembali kepada judgement dari atasan tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan sebuah parameter penilaian
yang rinci dan jelas sebagai ukuran dan standar pe-

B. Tidak ada petunjuk pengisian SKP
Untuk fi le yang diberikan oleh Pusinfowas BPKP, pada
sheet “PENGUKURAN” sudah terdapat rumus-rumus
untuk menghitung pencapaian SKP. Penilaian SKP di-

tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek

saat pengisian biaya pada kolom biaya. Untuk pengi-

kolom biaya diisi dengan “-“ BUKAN angka “0 (nol)”.
Karena untuk rumus perhitungan pencapaian SKP
yang diberikan oleh Pusinfowas, pada aspek biaya
menggunakan syarat “-“ (IF =”-“) sehingga jika diisi
dengan angka nol pada kolom biaya, hal ini akan sa-

oleh pihak Pusinfowas.

kan penjelasan mengenai tata cara pengisiannya.
Pada fi le master yang diberikan oleh Pusinfowas ko-
lom angka kredit diisikan “-“ atau kosong. Sedangkan
di dalam Perka BKN No 1 Tahun 2013 kolom angka
kredit tersebut harus terisi.
C. Realisasi Pekerjaan tidak sama dengan
rencana
Permasalahan selanjutnya yang ditemui dalam pe-
ngisian SKP yaitu apabila pada saat pengisian awal ta-
hun SKP ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
merupakan PKPT ternyata realisasi yang terjadi se-
lama tahun berjalan, kegiatan yang banyak dilakukan
adalah yang merupakan non PKPT. Untuk itu belum

ada petunjuk apakah SKP bisa direvisi.
Untuk pegawai yang dimutasi pada pertengahan ta-
hun, SKP nya menggunakan akumulasi dari SKP yang
dibuatkan pada unit kerja yang lama sampai dengan
waktu saat dimutasi ditambahkan dengan SKP yang
dibuatkan oleh atasan langsung pada unit kerja yang
baru untuk sisa waktu tahun berjalan.
D. Pengisian SKP melalui aplikasi belum disosia-
lisasikan secara merata
Selain pengisian data SKP secara manual, pengisian
data SKP juga bisa dilakukan melalui aplikasi SKP
yang ada di app.bpkp.go.id. Namun sosialisasi pegi-
sian SKP melalui aplikasi ini belum disosialisasikan
secara menyeluruh kepada kantor perwakilan. Bah-
kan, di kantor pusat sendiri belum dilakukan kepada
seluruh pegawai, baru beberapa bidang saja yang
sudah. Memang sosialisasi kepada seluruh pegawai

dengan jumlah peserta yang besar, perlu dilakukan

terlalu besar agar para peserta paham dengan apa
yang disosialisasikan. Sebenarnya, kantor pusat su-
dah mengadakan sosialisasi SKP ini kepada masing-
masing perwakilan unit kerja dan dianjurkan ke-

pada masing-masing perwakilan peserta tersebut
me-ngadakan PPM  di masing-masing unit kerjanya.
Namun hal ini belum terealisasi.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang
terjadi ini, ada baiknya pusinfowas meninjau kembali
masalah SKP ini. Sebelum disosialisasikan kepada
seluruh pegawai, perlu dilakukan uji coba pengi-
sian terlebih dahulu. Dan diharapkan juga kepada

nilaian yang akan didapat oleh pegawai tersebut.
HeruH&LizaM
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KORSUPGAH

Semiloka Koordinasi Supervisi
Pencegahan (Korsupgah) Ko-
rupsi tahun 2014 di Provinsi

Sumatera Selatan dibuka secara
resmi olehGubernur Sumatera
Selatan, Alex Noerdin. Dalam ac-
ara yang bertajuk “Bangun Negeri
tanpa Korupsi”,

Hadir Kepala Perwakilan BPK RI
Prov Sumsel, I Gede Kastawa, Para
Kepala Daerah di wilayah Sumat-
era Selatan, PerwakilanAnggota
DPRD kabupaten/kota, Kepala In-

SKPD di lingkungan Pemerintah-
Provinsi Sumatera Selatan.

Direktur Pengawasan Fiskal dan

stansi Pemerintah Bidang Pereko-
nomian Djoko Prihardono  mema-
parkan mengenai pengembangan
SPIP untuk mendukung  APBD pro

Sistem pengendalian intern ada-

lah tools yang bisa digunakan oleh
pemerintah daerah dan ke mente-
rian lembaga dalam rangka  menu-
ju good governance dan clean gov
erment yang dimulai dengan mem
banguni ntegritas diri sendiri,
organisasi dan mengerucut pada
pembangunan integritas nasional
demi terwujudnya strong gover
ment. Saat ini ada berbagai upaya
yang tengah dilakukan oleh Pem
da, Kementerian dan Lembaga
dalam menuju clean government
yaitu dengan membangun zona
integritas penandatangan komit
men dalam pakta integritas, whis-
tle blowing system, fraud control
plan dan penyampaian LHKPN.

Dari gambaranpostur APBN ta hun
2014, Belanja pusat untuk dana
transfer daerah sebesar Rp586,7
Triliun atau 32% dari total belanja
pusat sebesar Rp1.230 triliun.

Belanja transfer tersebut perlu

dilakukan pengendalian  atas per-
encanaan, pelaksanaan dan per-
tanggungjawaban sehingga benar
benar dialokasikan untuk kepent-
ingan publik yang pro-growth, pro
poor dan pro-environment.

Berdasarkan hasil audit BPKP, da-
pat di kelompokan 5 penyebab
terjadinya penyimpangan yaitu:
lemahnya pengendalian manaje-

implementasi pengendalian intern

Jumlah SDM KPK yang terbatas
membutuhkan satu strategi dalam
pemberantasan korupsi di Indone-
sia. KPK membutuhkan strategic
partner antara lain aparat penegak
hukum, aparat pengawas intern,
aparat pengawasan eksternal, dan
BPKP.

Jumlah SDM KPK  yang terbatas
membutuhkan satu strategi

dalam pemberantasan korupsi
di Indonesia. KPK membutuhkan

strategic partner antara lain aparat
penegak hukum, aparatpengawas

intern, aparat pengawasan
eksternal, dan BPKP
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Pimpinan KPK Bambang Widjo-
yanto memaparkan mengenai kor-
dinasi pencegahan untuk pening-
katan kesejahteraan rakyat  yang
berkeadilan. Bambang Widjoyanto
memaparkan data yang   menun-
jukan peningkatan Pendapatan

luar biasa dimana Indonesia saat
ini berada pada posisi menengah
dibandingkan negara lain di dunia.

jangan sosial.

efi siensi pemberatasan korupsi,
Korsup penindakan merupakan
bagian kecil dari strategi pember-
antasan yang dilakukan oleh KPK,
konsentrasinya di bidang pencega-
han. Namun kegiatan pencegahan

media. Dalam peta strategi-KPK,

korupsi yaitu penanganan grand

penegak hukum, perbaikan sek-

nasional, pembangunan pondasi
sistem integrasi nasional, pengua-

masyarakat paham berintegritas
serta persiapan fraud control

Bambang Widjoyanto mengiba-
ratkan bahwa perencanaan dan
penganggaran yang buruk sama
dengan merencanakan kegagalan
pembangunan dan kebocoranan-
ggaran. Menurut Bambang,  ada
beberapa strategi yang bisa di-
lakukan pemerintah dalam  men-
geliminasi kebocoran anggaran
yaitu dengan mengembangkan
transaparansi dalam pengangga-

dalam proses  pembuatan keputu-
san serta mewujudkan akuntabili-

dikeluarkan.

Pimpinan KPK ini juga menam-
bahkan mengingat kompleksitas
permasalahan perlu disusun suatu
kebijakan pengawasan atas pe-
nyelenggaraan pemerintah daerah

wasan dan kebijakan operasional
pengawasan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan  IGB Surya  Ne-

gara menyampaikan hasil korsup-
gah  korupsi di Kabupaten Musi
Rawas dan OKI fokus pada bidang
pengelolaan APBD, bidang keta-
hananpangan, dan bidang penda-
patan daerah.ErwinT

Pimpinan KPK Bambang Widjayanto menyampaikan paparan mengenai koordinasi pencegahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Berbagai kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta
Pelaksanaan Diklat telah dilaksanakan sebagai upaya untuk
memberikan pemahaman dan penjelasan akan manfaat dan

tujuan dari pelaksanaan SPIP itu sendiri serta upaya peningkatan
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

Tidak cukup dengan pelayanan asistensi/Bimtek/Diklat, Pemerin-
tah Daerah sudah meminta pegawai BPKP ditempatkan pada Jaba-
tan Inspektur dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD).

Permintaan Pemerintah daerah Cukup banyak dan belum semua
terpenuhi. Kepala Perwakilan BPKP yang dalam hal ini merupakan

menjadi fi lter utama dalam rangka menyediakan informasi dan re-
komendasi kepada pegawai BPKP perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan yang memiliki kompetensi, kemauan dan kinerja yang baik
yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
bantuan tenaga yang dipekerjakan pada instansi lain atau yang
biasa disebut DPIL.

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah yang sangat be-
sar dan terdiri dari 4 Pemerintah Kota, 13 Pemerintah Kabupaten
dan 1 Provinsi, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berkompeten dalam membangun pertumbuhan
ekonomi dan kemajuan pembangunan.

Oleh karena itu BPKP menjadi salah satu jawaban dan solusi
bagi Pemerintah Daerah  dalam rangka mendapatkan SDM yang
berkualitas dan berkompeten. BPKP memberikan tanggapan  yang

bantuan tenaga pegawai yang di pekerjakan tersebut.

Sampai saat ini sudah ada 22 pegawai BPKP yang di pekerjakan di
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada berbagai jabatan, dua

Komering Ulu yaitu Sdr. Ari Susanto pada jabatan Inspektur Kabu-

tansi pada DPKAD Kabupaten OKU.  Masih ada permintaan dari
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang, Pemerintah Kota Pagar Alam yang belum bisa dipenuhi.
ErwinT

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan  mendapatkan  kepercayaan

di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
untuk be-kerja sama dan saling

mengisi dalam rangka meningkatkan
kinerja administrasi keuangan Negara

dan mewujudkan good governance,
menuju good go-verment. Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan
banyak memberikan asistensi kepada

Pemerintah Daerah di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan untuk

melaksanakan SPIP dan Pe-ngelolah
Keuangan Daerah  yang sudah
dicanangkan oleh Pemerintah.
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DAFTAR PEGAWAI BPKP YANG DIPERBANTUKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.                          Nama Jabatan
1. Laonma Pasindak Lumban Tobing, S.E. Kepala DPKAD Provinsi Sumatera Selatan
2. Suyadiarto Priyono Kasub Dinas Akuntansi Pemprov. Sumatera Selatan
3. Toto Suparman Inspektur Kota Palembang
4. Aff endi, Ak Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin
5. Subagio, Ak Inspektur Kabupaten Banyuasin
6. Ujang Sukarman, Ak, M.M. Kepala DPPKAD Kota Prabumulih
7. Jauhar Fahri, S.E. Inspektur Kota Prabumulih

9. Syahrizal Ali, S.E. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kab. Musi Rawas
10. Pujo Wiloso, S.E. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
11. Drs. Armeli Mendri Kepala DPPKAD Kabupaten Muara Enim
12. Anthoni Zulkarnain, S.E. Inspektur Kabupaten Muara Enim
13. A.M. Hanafi , S.E., M.M. Kepala DPPKAD Kabupaten OKU
14. Hendro Prastowo, Ak Kepala Bidang Akuntansi Kabupaten OKU Timur
15. Zulfan, Ak Kepala BPKD Kota Palembang
16. Rediyan Deddy Umrien, S.E. Irban Wil. I Kota Palembang
17. Drs. Tanda Subagio Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
18. Isbandi, Ak Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kab. Banyuasin
19. Adi Prasetya, S.E. Kepala Bidang Keuangan dan Program
20. Sajihartana, Ak, M.Si Inspektur Kota Pagar Alam
21. Supriadi Kepala Bidang Akuntansi Kota Pagar Alam
22. Ari Susanto, Ak, M.M. Inspektur Kabupaten OKU
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LAPORAN KEUANGAN

Oleh Guroh Dedi Santoso - Auditor Pelaksana

Terhitung 1 Januari 2015, reformasi keuangan negara
menuntut terwujudnya reformasi di bidang akuntansi
pemerintahan melalui penggunaan basis akuntansi
akrual. Harapannya, perubahan ini dapat meningkatkan
transparasni dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

dengan kondisi di Indonesia.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pengelolaan keuangan negara, di-
syaratkan pengakuan dan pengukuran penda-

patan dan belanja berbasis akrual harus sudah di-
laksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Namun
dengan banyaknya kendala yang ada, hal itu belum
dapat terlaksana di seluruh elemen pemerintahan.
Karena itu PP no 71 tahun 2010 menjembatani dan

siap menerapkan akuntansi berbasis akrual melalui
SAP berbasis kas menuju akrual dengan jangka waktu
empat tahun setelah tahun anggaran 2010.

Kenapa akuntansi berbasis akrual sangat diupaya-
kan untuk segera terwujud?

Menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memu-
lainya dengan kelebihan dan kekurangan basis kas
menuju akrual. Basis ini memiliki kelebihan yaitu pe-

dan informasi yang disajikan cukup memadai untuk

menyajikan informasi yang lengkap terkait kinerja

kat akurasi penyajian informasi dalam neraca masih

tahui pada proses pengambilan keputusan.

Tantangan dari basis kas menuju akrual dapat diatasi
dengan mudah oleh basis akrual, meskipun imple-

tansi berbasis akrual banyak melibatkan prinsip-
prinsip dan kebijakan akuntansi. Penyusunan laporan
keuangannya menggunakan siklus akuntansi yang
utuh sehingga integrasi dan keakuratannya dapat
terjamin.

Pada dasarnya akuntansi berbasis kas menuju akrual
berbeda dengan akuntansi berbasis akrual. Namun
terdapat kesamaan yang memungkinkan terjadinya
konversi. Kedua basis akuntansi tersebut memiliki
keluaran laporan yang sama-sama membandingkan
pendapatan-LRA/LO dengan belanja/beban, selain
itu kedua basis akuntansi juga menghasilkan neraca

dua persamaan di atas, konversi sangat dimungkink-
an terjadi melalui beberapa penyesuaian.

Langkah-langkah konversi laporan keuangan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pe-

neraca pada basis kas menuju akrual diperoleh dari
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inventarisasi data terkait aset, kewajiban, dan ekui-
tas. Sedangkan pada basis akrual, neraca disusun
dari pencatatan transaksi dan berhubungan langsung
dengan LO dan LPE. Dalam hal ini key point penyesua-
ian neraca terdapat pada pos ekuitas. Ekuitas yang

cadangan piutang, cadangan persediaan, diinvestasi-
kan dalam aset tetap dan lain-lain disatukan ke da-
lam satu akun ekuitas. Selanjutnya perubahan pada
pos aset dan kewajiban cukup dilakukan dengan pen-
catatan melalui transaksi penyesuaian dan koreksi,
sedangkan akun ekuitas dihasilkan dari saldo LPE.

Langkah kedua adalah penyesuaian LRA menjadi
LO.  Konversi ini dilakukan secara global sehinga di-
hasilkan LO yang belum sepenuhnya disesuaikan.
Konversi ini diawali dengan melakukan penyesuaian
pendapatan-LRA menjadi pendapatan-LO secara ke-

defi nisi dan prinsip pengakuan pendapatan-LO.

Akun-akun belanja disesuaikan menjadi akun-akun
beban dengan mengecualikan akun-akun belanja
modal karena dalam basis akrual perubahan pada
akun-akun tersebut masuk ke dalam neraca. Sama
halnya dengan konversi pada pendapatan-LRA, kon-

dan prinsip pengakuan beban, misalnya belanja pe-
gawai menjadi beban pegawai; belanja bunga men-
jadi beban bunga; dan seterusnya.

Khusus pada konversi belanja barang, perlu diperha-

belanja barang dan jasa dalam LO akan dibagi men-

beban jasa; beban perjalanan dinas; dan lain-lain.

tan-LRA dan belanja akan menghasilkan LO yang be-
lum disesuaikan karena empat hal berikut:

1.
pendapatan-LO,

2.
(misalnya belanja modal),

terdapat transaksi pendapatan-LO dan beban3.

penerimaan dan pengeluaran kas,

penyajian format LO mensyaratkan penyajian4.
yang berbeda, yaitu adanya surplus-defi sit dari
kegiatan operasional dan terdapat pos-pos luar
biasa berupa pendapatan luar biasa dan beban
luar biasa.

 adalah koreksi dan penyesuaian kare-
na secara prinsip akuntansi berbasi kas menuju akrual
berbeda dengan akuntansi berbasis akrual. Terdapat

dilakukan, yaitu:

Transaksi pendapatan-LRA yang bukan meru-1.
pakan pendapatan-LO. Kelompok ini terdiri atas
transaksi pelunasan piutang/TPTGR dan Klaim

wa/kejadian pada tahun anggaran yang lalu; dan
transaksi pendapatan yang berasal dari kegiatan
non-operasional dan kejadian luar biasa.

Transaksi belanja yang bukan merupakan beban.2.
Kelompok ini terdiri atas transaksi belanja atas

belanja barang yang menghasilkan aset tetap;
dan transaksi belanja yang berasal dari kegiatan
non-operasional dan kejadian luar biasa.

Transaksi akrual non-pendapatan-LRA dan non-3.

dan penghapusan piutang serta penyisihan piu-
tang tak tertagih; transaksi perolehan dan peny-

si dan penghapusan aset tak berwujud; transaksi
penyesuaian persediaan; transaksi pembayaran
diterima di muka; dan transaksi pembayaran di-
lakukan di belakang.

masa transisi basis akuntansi mengingat banyaknya
kelemahan dalam proses penyusunan dan keinte-
grasian datanya. (sumber: Panduan Teknis Pelaksa-
naan Anggaran dan AKuntansi Pemerintah Pusat)
GurohDS

Komponen Laporan Keuangan
Kas

Menuju
Akrual

Akrual

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

Laporan Operasional (LO) 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Neraca  

Catatan atas Laporan Keuangan  
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Ada false paradigma yang selama ini terjadi dalam pemberan-
tasan korupsi yang hanya mengandalkan represive treatment
dan sangat legal sentris, padahal pemberantasan korupsi

pencegahan, KPK sudah  harus mulai mencari strategic partner, salah
satunya BPKP.

Ada beberapa alasan kenapa harus BPKP ?

Pertama, BPKP bukan sekedar internal audit saja, tetapi BPKP juga
mengembangkan tools dalam meminimalisasi terjadinya korupsi.
Misalnya, ada sistem yang dibangun KPK yang juga ada di BPKP. BPKP
punya program Fraud Control Plan (FCP), KPK mengembangkan Fraud
Control System. Yang kedua, Sumber daya manusia KPK yang sebagi-
annya berasal dari BPKP.

Sejauh mana Korsupgah-Korupsi ini bisa bermanfaat?

Tahun pertama kita baru mapping saja, tahun kedua kita  sudah mu-

bukan hanya meningkat tetapi juga mendalam. Meningkat intensitas
kerjasamanya dan mendalam fokusnya.

KPK bekerja berdasarkan tema tertentu, misalnya sekarang kita di
fokus di ketahanan pangan, sebelumnya kita di empat sektor, bahkan
dari pengalaman kami mengembangkan khusus untuk hutan, min-
erba, batu bara dan pajak.

Jadi ini semakin memperluas. Menurut saya, kedepan kita lebih jauh

Dalam Undang undang KPK
yang dikenal justru koordinasi

dan supervisi (korsup). Di
awal terbentuknya KPK kami

mengembangkan korsup
penindakan, kemudian di  masa

pimpinan KPK jilid kedua ini kami
mengembangkan lebih luas sisi

pencegahan  karena memang
mission strategidalam road map

dimana  upaya penindakan dan
pencegahan itu terintegrasi.

Pimpinan
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INTERVIEW

lagi melibatkan Inspektur Jenderal dan Bawasda/In-
spektur di daerah, karena larinya akan kesana. Ada
satu lagi Kewenangan KPK di bidang koordinasi den-
gan  BPK dan DPR atas  semua temuan  baik BPK mau-
pun temuan yang ditemukan KPK. BPK melakukan au-
dit eksternal, kalau ada temuan harusnya di lempar
ke DPR melalui Badan Akuntabilitas Negara (BAKN),

hukum ranah pidana KPK.

Tidak semua hasil audit punya sense pidana. Belum
tentu menurut KPK.  Kalau di pencegahan kita bisa
lebih luas lagi manuver untuk membangun sistem-
nya. Belanja ide, sharing meningkatkan korsup.

gahan. Kita sudah ketemu dengan Wakil Ketua BPK

untuk bersama sama meningkatkan kordinasi dan su-
pervisi antara KPK, BPK, dan  BPKP.

Bagaimana penguatan kerjasama ke depan?

Kami telah menulis buku, 8 agenda pemerintahan
dalam pemberantasan korupsi, 5 prioritas pember-

kalau saja pemerintah mempunyai fokus prioritas
atas sektor tertentu kita bisa turun bersama. KPK te-
lah melakukan studi.

Bagian pertama apakah pajak perlu lembaga baru
go-

vernment process-nya yang bagus terlebih dahulu

Audit  terhadap sistem BPKP, audit kinerja BPK. KPK
bisa membangun busnis proses, potensi korupsinya
ada dimana sehingga kita punya tools yang nama-
nya C   Bagian pertama

government process,
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audit sistem bisa BPKP, audit kinerja bisa BPK.  Seh-
ingga penerimaan negara dapat dijaga dengan lebih

Sektor yang jumlah AR-nya terbatas bisa dimasuki
BPKP. Sektor tersebut bisa dilakukan peningkatan
revenue dan pengurangan potensi penyalahgunaan.

Ada wacana membentuk RUU SPIP, bagaimana
menurut Anda?

Sudah ada diskusinya di asosiasi APIP, saya jadi salah
satu narasumber. Proses yang bisa dibangun salah
satunya adalah adanya pengawasan intern yang kuat.
Bukan sekedar watchdog, tetapi juga bisnis proses
konsultan yang sejalan dengan pencegahan. Kalau
peran itu ingin dimainkan, maka akan menjadi ke-
niscayaan.

Menurut Anda, Reformasi Birokrasi sekarang ini ba-
gaimana?

Ada yang disebut area perubahan dan  ada yang di-
sebut quick win birokrasi, gagasan awalnya KPK mem-
bentuk Zona Integritas, Zona Integritas sudah mulai
dikembangakan melalui Sistem Integritas Nasional.
Ada 3 hal yang membedakan. Pertama, set of the
rule, agent of change juga harus disiapkan, kelema-
han kita  hanya menyiapkam aturan tetapi agent-nya

indivindu, pilar mengenai organisasi, dan pilar men-
genai direktorat dan lembaga.  Membangun zona itu
dari integritas organisasi itu. The island of integrity.

Kami sudah merumuskan dan sudah diberikan ke

itu semua. Lembaga yang bisa kerjasama. Strategic
partner misal PTN/universitas atau lembaga negara.

dilakukan oleh KPK. Atau kita bisa melakukan
di daerah. Sampai saat ini  sudah dilakukan
pada sepuluh korporasi, Pemda, dan K/L.

Peran BPKP ada dua, assurance, atas dasar permin-
taan Aparat Penegak Hukum(APH), dan
yang cenderung pada sisi pencegahan. Selain itu,

asli daerah.

Mengintegrasikan Korsupgah dan Korsupdak, apabila

narik dari pengalaman, strategi yang sudah advance
lebih kepada membangun integritas, bukan mem-
bawa orang ke pengadilan. Membenahi sistem seka-
rang baru membangun sistem, remunerasi, integri-
tas, kompetensi profesionalitas, pengawasan di BPK.

Bagaimana membangun transformasi?

sistemnya membuka ruang, by nature, by culture,

matan.  Sekarang kita masih berada di second layer,
membangun sistem.

Cuma yang di-exercise, e-KTP. E-procurement, band-
waidenya yang dimainin, sistemnya sudah jalan,
ternyata sistem itu harus didukung . apa yang kurang,
justru sistem e-procurementnya yang dimainkan.

Kedepan bagaimana peran BPKP?

presiden, melihat  di Amerika.

dilakukan oleh single agency, kedua, kecanggihan
modus operandi meningkat, sehingga kualitas ker-

kompetensi kita masing-masing. Kita bisa menangkal

transfer pricing, peningkatan kompetensi un-
tuk meningkatkan kapasitas, ini yang perlu dibangun
bahwa sekarang ada kebutuhan, KPK sangat terbantu
dengan adanya SDM BPKP yang  menjadi penyelidik.
ErwinT
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IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT

MASA MUDA
FOYA-FOYA,
MASA TUA

DIPENJARA?

KORUPSI SAJA.

Per 31 Oktober 2014, KPK melakukan penyelidikan 73 perkara, penyidikan 49 perkara, penuntutan 37
perkara, inkracht 34 perkara, dan eksekusi 40 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan

perkara, penuntutan 314 perkara, inkracht 277 perkara, dan eksekusi 287 perkara.
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Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi/Kabu-
paten/Kota se  Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP
Sumatera Selatan dan PT Bank Sumsel Babel mengenai

pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara
Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
berlangsung di Bank Sumsel Babel, Jumat , 12 September 2014.

Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dan Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Sumatera Selatan, I Gede Kastawa.Pada saat yang sama
juga dilakukan penandatanganan  MoU antara Pemerintah Kota
Palembang dengan Perwakilan BPKP Sumatera Selatan dan PT
Bank Sumsel Babel yang disaksikan Direktur Pengawasan Penye-
lenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III, BPKP, Sri Penny Ratna-
sari  dan Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah BPKP,
Nyoman Sardiana.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Muhammad Adil mengapre-
siasi ide besar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Sela-

keuangan daerah Sumatera Selatan.

Upaya ini  menjamin akuntabilitas pertanggungjawaban pen-
gelolaan keuangan daerah, sehingga memudahkan pemeriksaan
keuangan daerah.

“Kami  bangga mendapat kehormatan melakukan perubahan
dari offl  ine menjadi online melalui system host to host”, tegas
Dirut Bank Sumsel mengenai kepercayaan yang diembannya.

Kota Palembang  menjadi pilot project pengembangan aplikasi

tera Selatan.

pengelolaan keuangan Pemerintah
provinsi dan kabupaten-kota se

Sumatera Selatan dilakukan melalui
pengembangan dan penggunaan
Aplikasi Koneksi Rekening Antara

Kas Umum Daerah dengan Aplikasi
SIMDA Keuangan. Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dan Pemerintah
Kota Palembang membuat Nota

Kesepahaman dengan BPKP dan Bank
Sumsel Babel pada 12 September 2014.

Momen ini menunjukkan komitmen
pimpinan daerah Sumatera Selatan

mewujudkan pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel
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mempercepat terwujudnya good governance di ling-
kungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Keuangan Daerah, Gatot Darmasto mengatakan bah-
wa implementasi Aplikasi SIMDA dengan menggu-
nakan cash management system merupakan fungsi

rintah dalam hal perbaikan peningkatan sistem inter-
nal kontrol.

Gatot juga menjelaskan aplikasi koneksi antara SIMDA
Keuangan dengan cash management system ini telah
di implementasikan di  beberapa daerah di Indonesia
antara lain, Pemerintah Kota mataram dengan Bank
NTB, Pemerintah Kabupaten Samosir,Kumbang Ha-
sundutan,  Serdang Bedagai dengan Bank Sumut. Set-
elah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, segera
akan dilakukan penandatanganan MoU Pemerintah
Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur,dan   Kab.
Padang Lawas  dengan Bank Sumut, serta  Pemerin-
tah Provinsi Bengkulu dengan Bank Bengkulu.

Dengan dibangunnya  aplikasi ini, diharapkan pen-
catatan rekonsiliasi sampai dengan penyusunan
laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat dan
semua SP2D dapat diproses dengancepat. Dan ten-
tunya informasi keuangan juga selalu update”, urai
Gatot Darmasto diakhir sambutannya.

Wakil Gubernur  Sumatera Selatan, Ishak Mekki
yang menyampaikan sambutan Gubernur Sumatera

Selatan. Ia mengatakan pengembangan aplikasi ini
semakin mendukung upaya  Pemerintah Provinsi Su-
matera Selatan  menciptakan birokrasi  yang bersih
dan efi sien.

Koneksi transaksi antara pengelola keuangan pada
pemerintah daerah dengan Bank Sumsel Babel, selain

kan dapat menekan kesalahan dan penyalahgunaan
dalam penerimaan dan pencairan kas daerah. Secara
khusus, Ishak Mekki menyampaikan apresiasinya ke-
pada BPKP yang telah banyak membantu pemerintah
provinsi maupun kabupaten kota Sumatera Selatan

terutama implementasi Aplikasi SIMDA. Pada tahun
2014  ini  LKPD delapan  kabupaten/kota meraih opi-
ni WTP dari BPK-RI, yaitu Kota Palembang, Lubukling-
gau, Prabumulih, serta Kabupaten Banyuasin, OKU
Timur, OKI, Musi Banyuasin, dan Muara Enim.

Delapan kabupaten/kota ini termasuk 17 kabupaten/
kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang
telah menerapkanAplikasi SIMDA dalam pengelolaan
keuangan daerah. Di penghujung arahannya, Ishak
Mekki menghimbau agar semua pihak berkomitmen
melaksanakan MoU untuk peningkatan kualitas pe-
ngelolaan keuangan daerah di masing-masing pem-
da.ErwinT

Suasana kekompakan para pejabat : (kika) Dirut Bank Sumsel Babel, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel, Wagub Prov. Sumsel dan Kalan BPK RI Prov. Sumsel
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Sesuai kalender diklat Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Tahun 2014

dan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor Nomor S-1670/
JF/1/2014 Tanggal 22 Agustus
2014 tentang Penetapan Peserta

Auditor Pertama dengan anggaran
biaya program STAR Projek BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumat-
era Selatan mengadakan pelaksa-

tukan Auditor Pertama tersebut
sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan, pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan selama 19 hari kerja.

Tempat pelaksanaan ditetapkan
di Hotel Grand Zuri jalan Rajawali
no. 8 Palembang, jumlah peserta
diklat yang telah ditetapkan se-
banyak 60 orang dibagi dalam 2
kelas yang berasal dari 15 Inspek-
torat Provinsi/Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi Sumatera Sela-

Dalam rangka pengembangan
profesionalisme dan pembinaan

karier serta peningkatan mutu
pelaksanaan tugas pengawasan

di lingkungan aparat pengawasan
perlu dilaksanakan pendidikan

tan, Provinsi Jambi, Sumatera Ba-
rat dan Provinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan diklat, baik ako-
modasi maupun pembelajaran

penyelengara. Instruktur diklat se-
luruhnya berasal dari Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Persentase peserta yang mengi-

persen dan 42 persen adalah pe-
serta perempuan.

Diklat dibuka secara resmi oleh
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan IGB Surya Neg-
ara selaku Pejabat yang mewa-
kili Kepala Pusat Pendidikan dan

Sambutan serta pengarahan juga
disampaikan leh  Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor BPKP Sidik Wiyoto, S.H.
yang telah bersedia hadir dalam
acara pembukaan diklat.

Dalam pengarahannya Sidik Wi-

Peserta diklat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara penutupan Diklat Pembentukan Auditor Ahli Program STAR Project BPKP
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yoto berpesan kepada seluruh

kan dengan seksama sampai akhir
pelaksaan. Diharapkan selesai
pelaksanaan diklat semua peser-
ta mampu menyerap materi dan
ilmu yang di sampaikan oleh in-
struktur dan mampu menerapkan
dalam kegiatan di instansi masing-
masing.

Dalam penyelenggaraan diklat
pembentukan auditor ahli melalui

semua peserta sudah memenuhi
kewajiban yang di persyaratkan

mencapai di atas 90%, dengan

demikian seluruh peserta ber-

 Kepada seluruh peserta selesai
pelaksanaan diklat tetap mengin-
gat kembali dan mengulang apa
yang sudah didapat dalam diklat
dan semua yang disampaikan in-
struktur guna persiapan pelak-

fungsional auditor sampai dengan
pengangkatan sebagai jabatan
fungsional auditor di lingkungan
kerja masing-masing.JumariBS
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Tempat pelaksanaan Diklat Audit Pengadaan Ba-
rang/Jasa melalui Probity Audit  di Hotel Grand
Zuri Palembang, waktu pelaksanaan selama 5

hari dimulai tanggal 29 September sampai dengan

oleh Massa Siahaan mewakili Kepala Pusat Pendidi-

rahaanya Massa Siahaan menyampaikan bahwa

Barang/Jasa melalui Probity Audit  ini sangat jarang
sekali diadakan mengingat waktu, anggaran dan in-
struktur yang menguasai materi diklat tersebut. Oleh
karena itu diharapkan kepada seluruh peserta un-

BPKP melalui  Program  STAR-BPKP, telah
menyelenggarakan Diklat Audit Pengadaan

Barang/Jasa melalui Probity Audit  bagi APIP
Inspektorat dan BPKP di Wilayah Provinsi Sumatera

Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pelaksanaan penyelengaraan Diklat Audit

Pengadaan Barang/Jasa melalui Probity Audit

sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Kepala

Nomor S-358/DL/3/2014 Tanggal 21 Februari
2014 tentang Penyelenggaraan Diklat STAR yang

mempersyaratkan jumlah peserta minimal 30 orang.
Persentase peserta laki-laki 70 % dan 30 % jumlah

peserta wanita telah terpenuhi.

Mewakili
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dapat di implementasikan dalam penugasan penga-
wasan di tempat kerja masing masing.

Berdasarkan surat usulan penetapan peserta diklat
audit pengadaan barang dan jasa dengan probity au-
dit melalui program STAR-BPKP Tahun 2014 Nomor
S-2315/PW07/1/2014 Tanggal 8 September Tahun
2014 jumlah peserta sebanyak 30 orang dalam satu
kelas terdiri dari
a.Peserta yang berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi
Selatan sebanyak  7 peserta
b.Peserta yang berasal dari APIP Inspektorat di
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak  22 pe-
serta

c.Peserta yang berasal dari APIP Inspektorat di
Wilayah Provinsi Bangka Belitung sebanyak  1 pe-
serta

Melalui Pree Test dan Post Test yang dilaksanakan

sana telah mendapatkan hasil penilaian test tersebut
secara keseluruhan dan menetapkan 3 peserta den-

Provinsi Sumatera Selatan), Arius Lopen (Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan), dan Syamsu Hi-
dayat (Inspektorat Kota Palembang.JumariBS

Pemberian kartu peserta secara simbolis sebagai tanda resmi dimulainya diklat pengadaan barang/jasa dengan probity audit
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Bertempat di Ballroom Hotel Aston Palembang, Wakil Gubernur Ishak Mekki mengukuhkan kepengurusan
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal
13 Mei 2014. Pengukuhan kepengurusan ini didasarkan pada SK Ketua Umum AAIPI Nomor Kep 07/AAIP/

DPN/VV/2014 Tanggal 9 Mei 2014. Dalam sambutannya, Ishak Mekki mengharapkan organisasi yang baru

akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya di pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Dewan Pembina AAIPI
Wilayah Sumsel adalah
Gubernur Sumsel dan

Rektor Universitas Sriwijaya. Se-

umum adalah IGB Surya Negara
yang kesehariannya adalah Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Sumat-
era Selatan. Tugas AAIPI wilayah
adalah mendorong, memantau
pelaksanaan perangkat profesi
Standar Audit Intern Pemerintah

man Telaah Sejawat di lingkungan
APIP Daerah, serta menghimpun
anggota AAIPI Wilayah (APIP stel-

Sekretariat AAIPI Wilayah Sumat-
era Selatan berada di Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Umum AAIPI Wi-
ayah Sumsel IGB Surya Negara,
pembentukan organisasi profesi
auditor AAIPI Wilayah Sumsel
bersamaan dengan kegiatan hari
ulang tahun BPKP ke 31. Pemben-
tukan organisasi profesi auditor
intern pemerintah ini merupakan

reformasi birokrasi di bidang pen-
gawasan. Dasar pembentukannya
adalah Pasal 51, 52, 53, dan 55
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pe-
merintah. Dalam Pasal 51 ayat (1)
disebutkan bahwa pelaksanaan
audit intern di lingkungan instansi
Pemerintah oleh pejabat yang
mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan yang telah me-
menuhi syarat kompetensi keahl-
ian sebagai auditor.

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1)
dan (3) disebutkan, bahwa untuk
menjaga perilaku pejabat auditor

was intern pemerintah. Sedangkan

organisasi profesi auditor, dengan
mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah. Se-
bagai upaya menjaga kualitas ha-
sil audit maka pada Pasal 53 dia-
manatkan adanya standar audit,
sedangkan pada Pasal 55 secara
berkala dilaksanakan telaah seja-
wat (peer review) yang pedoman-
nya juga disusun oleh organisasi

profesi auditor.

Berdasarkan peraturan pemerin-
tah tersebut, organisasi AAIPI ini
akan disusun standar pelayanan
profesi auditor, standar kom-
petensi profesi, standar pendidi-
kan kompetensi. Pembentukan

hadap pelanggaran perilaku dan

kelengkapan yang harus segera
ditetapkan. Mengingat auditor
mempunyai tugas spesifi k maka
kualifi kasi khusus menjadi per-
syaratannya.

Hasil pemetaan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) ber-
dasarkan pendekatan Internal Au-
dit Cappability Model (IACM) oleh
BPKP terhadap 331 APIP, menyim-
pulkan bahwa 93,96 persen penga-
was berada di level satu dan hanya
5,74 persen di level II, sedangkan

nya, 93,96 persen auditor intern
pemerintah kurang mampu dalam
mendeteksi korupsi.FaesholC
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SUSUNAN DEWAN PENGURUS AAIPI WILAYAH SUMATERA SELATAN
PERIODE 2014-2016

Dewan Pembina • Gubernur Sumatera Selatan
• Rektor Universitas Sriwijaya

Ketua Umum • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
• Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
• Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
• Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
• Kepala Kantor Badan Kepegawaian Nasional Reg. VII
• Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
• Kepala Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan
• Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
• Inspektur Pengawasan Kepolisian Daerah Suamtera Selatan
• Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Komite-Komite

Ketua • Inspektur Kota Palembang
Wakil Ketua • Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin

Anggota • Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
• Inspektur Kota Pagar Alam

Komite Standar Audit
Ketua • Inspektur Kota Prabumulih

Wakil Ketua • Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Anggota • Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

• Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Komite Telaahan Sejawat

Ketua • Inspektur Kabuoaten Musi Rawas Utara
Wakil Ketua • Inspektur Kabupaten Banyuasin

Anggota • Inspektur Kota Lubuk Linggau
• Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir

Komite Pengembangan Profesi
Ketua • Inspektur Kabupaten Ogan Ilir

Wakil Ketua • Inspektur Kabupaten Muara Enim
Anggota • Inspektur Kabupaten Lahat

• Inspektur Kabupaten Musi Rawas
• Inspektur Kabupaten Empat Lawang

Sekretariat • Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Prov. Sumsel
• Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
• Sekretaris Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
• Irban Inspektorat Kota Palembang
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WASPADA KANKER SERVIKS

Dua setelah kanker payudara dan 70% terde-
teksi pada stadium lanjut. Hal ini disebabkan

masih kurang. Kanker serviks merupakan ancaman
serius bagi wanita karena sesuai data yang ditemu-

serviks, 20 diantaranya meninggal dunia. Di dunia se-

kanker serviks meninggal dua menit sekali.

untuk melakukan deteksi dini. Padahal, pemeriksaan

serviks. Hal ini berkaitan dengan sifat penyakit yang

dini ditemukan maka kanker serviks dapat lebih ce-
pat ditangani dan harapan hidup meningkat lebih be-

stadium lebih lanjut. Pemeriksaan perlu dilakukan
walaupun wanita tersebut merasa sehat.

Karena itu, dalam rangka hari kanker serviks sedunia,
Dharma Wanita Persatuan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan bekerja sama dengan BPJS Kota Palembang

Lepas, dengan persyaratan; wanita yang beresiko,

batasan usia pada peserta.

Kegiatan yang  dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal
17 Oktober 2014 dan bertempat di Kantor perwaki-
lan BPKP Provinsi Sumsel ini disambut antusias oleh
para peserta. Bebarapa diantara mereka ada yang
belum pernah melakukan pemeriksaan pap smear

pemeriksaan pap smear ini ataupun karena merasa
takut dan malu. Namun dengan adanya kegiatan ini
telah membuka pemahaman dan kesadaran para

secara berkala dan bahkan ketakutan akan rasa sakit

Kurangnya pengetahuan mengenai gejala dan tanda

nyadari. Bahkan kanker ini akan menyerang siapa
saja dalam rentan usia yang tak terbatas. Perem-

(HPV) menyerangnya. HPV, mikroorganisme kecil

yang dapat menginfeksi kulit sehingga menimbulkan

nyerang sistem kekebalan tubuh sehingga memicu
kanker.

Kanker serviks merupakan jenis penyakit berbahaya
yang menyerang wanita. Kanker ini didefi nisikan
sebagai pertumbuhan sel-sel yang abnormal dan

ditemukan sejak awal (dini). Agar bisa ditemukan
secara dini diperlukan pemeriksaan skrining berupa
tes pap smear.
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Masalahnya, bagaimana akuntabilitas BPKP
selaku pengguna anggaran dalam melak-
sanakan program tersebut, dan lebih jauh,

bagaimana dengan keberlangsungan program terse-
but dalam lima tahun ke depan?

Pelaksanaan program yang terkait pengawasan in-
tern atas akuntabilitas keuangan negara atas kegia-
tan tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
49 ayat (2) dapat diklaim telah dilaksanakan dengan
baik. Indikasinya, hasil-hasil pengawasan intern baik
dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya telah dapat diman-
faatkan bahkan mendapat apresiasi dari berbagai K/L
dan pemda. Namun demikian, harus diakui bahwa ki-
nerja pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) PP SPIP belum
berjalan dengan baik.

laporan keuangan yang andal dan pengelolaan Ba-
rang Milik Daerah (BMD) yang menjamin keamanan-
nya, sayangnya belum dapat diklaim sebagai hasil
pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pembinaan yang Berorientasi Output

Dalam menjalankan peran pembinaan penyeleng-
garaan SPIP, sejauh ini kegiatan yang dilaksanakan

bimbingan dan konsultasi. Laporan Pembinaan Pe-
nyelenggaraan SPIP per 30 September 2014 menun-
jukkan realisasi kegiatan tersebut sebagai berikut:

wa kegiatan yang telah dilaksanakan

masih menekankan pada tercapainya target kinerja
tahunan dari sisi Perwakilan BPKP, yang dengan kata
lain masih berorientasi pada pencapaian output.
Pembinaan belum menyentuh pada ranah outcome
yaitu pengaruh atau manfaat yang diperoleh oleh K/L
dan pemerintah daerah sebagai pihak yang menjadi
sasaran pembinaan.

dalam pelaksanaan pembinaan SPIP. Para pembina

No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP SPIP)
menjadi suatu penyelamat bagi eksistensi BPKP.
Amanat dalam PP SPIP terutama dalam Pasal 49 dan
59 yang kemudian dituangkan dalam RPJMN 2009-
2014 menjadi arah program sehingga memberi
ruang kepada BPKP untuk menyusun rencana kerja
sampai Tahun Anggaran 2014 berakhir.
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atau fasilitator terpaksa melaksanakan kegiatan yang

dengan penguatan KSOP pengelolaan BMD misalnya,

daya yang tersedia yaitu dengan jenis kegiatan pem-

dari sisi pendanaan tersedia dari pemerintah daer-
ah, fasilitator juga belum dapat mengarahkan pada
kegiatan implementasi SPIP karena penganggaran
SPIP pada pemerintah daerah sudah terlanjur dis-

dan diklat SPIP. Akibatnya, meski sudah banyak hal
dilakukan, Perwakilan BPKP belum dapat mengklaim
keberhasilan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang
berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas pe-
merintah daerah.

Perubahan Mindset

Tak dapat dipungkiri, selain masalah di atas, fasilita-
tor seringkali kehilangan orientasi dalam menjalank-
an tugasnya karena beragamnya pedoman yang di
dalamnya menganut pendekatan Pembinaan Pe-
nyelenggaraan SPIP yang berbeda satu dengan lain-
nya. Pada tahap awal pembinaan, para fasilitator
dikenalkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor
500/K/2010 Tanggal 13 Juli 2010 tentang Pedoman
Pemetaan terhadap Penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi pe-
merintah yang kemudian direvisi menjadi Peraturan
Kepala BPKP Nomor 853/K/2011 Tanggal 18 Juli 2011

tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Ang-
garan 2011.

Pendekatan ini menekankan pembinaan dengan cara
mendapatkan area of improvement pada K/L dan
Pemda untuk kemudian mendorong langkah-langkah
perbaikannya. Kemudian terbit Peraturan Kepala
BPKP Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 7 Pebruari 2013
tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelengga-
raan SPIP bagi Fasilitator BPKP.

Pedoman ini menggunakan pendekatan yang lebih

risiko-risiko dalam mencapai tujuan kemudian meru-

Sebelum itu, telah terbit juga Peraturan Kepala BPKP
Nomor 687/K/D4/2012 Tanggal 25 Mei 2012 ten-
tang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pera-
turan Kepala BPKP Nomor 688/K/D4/2012 Tanggal 25
Mei 2012  tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pedoman
ini menekan pembinaan SPIP dengan mendasarkan
proses bisnis unit atau kegiatan.

masalah sepanjang para fasilitator dapat mengambil
salah satu pedoman atau kombinasi langkah-langkah
terbaik dari pedoman tersebut sebagai acuan. Iba-
ratnya, banyaknya bintang di langit akan memberi
banyak pula manfaat karena kemanapun kita me-
mandang, kita akan mendapatkan panduan arah ke

beragam pendekatan pedoman tersebut justeru

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara menyampaikan paparan pada Workshop Implementasi SPIP
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menjadi sumber hambatan dalam pelaksanaan tugas
pembinaan.

pembinaan penyelenggaraan SPIP, perlu reka ulang
cara pandang para fasilitator dalam melaksanakan tu-
gas pembinaan. Salah satu cara paling mudah adalah

kita kembalikan kepada sumbernya yaitu PP SPIP.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 PP SPIP,
kita akan menemukan defi nisi SPIP yang menjadi

secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pe-
gawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundangundangan.

Defi nisi ini seharusnya menjadi mindset fasilita-
tor bahwa dalam penyelenggaraan SPIP membutuh
syarat yaitu melibatkan pimpinan dan seluruh pe-
gawai, harus terus-menerus dan konsisten serta pen-
gendalian yang dibangun sifatnya harus terintegrasi

Mindset untuk kembali kepada sumbernya juga harus
diterapkan manakala menemui kendala dalam me-
nentukan bentuk kegiatan pengendalian yang sesuai,
cara menginformasikan serta menentukan bentuk
dan sarana komunikasi yang sesuai, dan bagaimana
cara melakukan pemantauannya.

Dengan melakukan perubahan mindset atau cara
pandang tentang bagaimana mengimplementasikan
pembinaan penyelenggaraan SPIP, fasilitator akan
menemukan jalan keluar yang dinamis manakala me-
nemukan kebimbangan dalam melaksanakan pedo-
man.

Perubahan mindset ini akan merubah paradigma da-
lam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Dengan Paradigma baru ini, Perwakilan BPKP dapat
mengkonversi tantangan tugas untuk mengawal ber-
bagai permintaan daerah untuk peningkatan akunt-
abilitas menjadi tugas-tugas pembinaan penyeleng-
garaan SPIP.

Dengan demikian, permintaan-permintaan pen-
dampingan implementasi akuntansi berbasis akrual
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemer-
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intah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akun-
tansi Pemerintahan misalnya, dapat menjadi bagian
dari pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Logikanya, berbagai permintaan pemerintah daerah

tan bimbingan teknis, asistensi penyusunan kebi-
jakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daer-
ah, dan bagan akun standar (asistensi KSOP akrual

gendalian untuk mengatasi risiko salah saji laporan

meminta pendampingan kegiatan sosialisasi SPIP,
kegiatan tersebut secara substansi dapat kita arah-
kan dengan kegiatan sosialisasi KSOP yang sudah dis-
usun (infokom SPIP).

Tantangan Pembinaan SPIP

Sebagai langkah koreksi dari Pembinaan SPIP yang
cenderung berorientasi output, fasilitator harus
mampu mengemas kegiatan yang selama ini parsial
dan tersebar ke dalam kegiatan yang sesuai dengan
skema pembinaan penyelenggaraan SPIP yang ter-
integrasi.

Sebagai langkah awal pembinaan, sesuai dengan
Pasal 42 ayat (2) PP SPIP, output SPIP minimal harus
berujung dalam bentuk dan sarana tertentu yang
diterjemahkan dengan terwujudnya KSOP. Selan-
jutnya, pembina harus mampu meyakinkan bahwa
KSOP tersebut harus dilaksanakan secara konsisten
dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pe-
gawai.

menjiwai langkah-langkah atau prosedur pengenda-
liannya. Masalah klasik sering kita jumpai di mana
betapa banyak kegiatan pengendalian kita ciptakan
namun begitu banyak pula kegiatan pengendalian

pengelolaan.

dilaksanakan sepanjang munculnya dari kesadaran
adanya risiko tertentu dan kemudian tumbuh kebu-
tuhan untuk mengatasi risiko tersebut yang dituang-
kan dalam KSOP dan dilaksanakan secara konsisten.
Di internal BPKP, ada contoh sukses implementasi
SPIP ada pada prosedur perencanaan perjalanan di-
nas melalui aplikasi costsheet.

Sejauh ini aplikasi tersebut berhasil mengendalikan
risiko kesalahan perhitungan komponen biaya per-

lingkungan pemerintah daerah, contoh sukses imple-
mentasi SPIP adalah penerapan Aplikasi SIMDA untuk
mengendalikan risiko salah saji dan risiko terlambat
dalam penyusunan laporan keuangan.AriefA

KEGIATAN JUMLAH
REALISASI NAMA PEMDA

Sosialisasi 4 Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Selatan, dan
Ogan Ilir

1 Kabupaten OKU Timur
Peningkatan Kompetensi
Auditor

13 Pemprov. Sumatera Selatan, Kabupaten OKU, OKI, Lahat, Musi
Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan,
Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuklinggau, Prabumulih

Bimbingan dan Konsultasi 7 Pemprov. Sumatera Selatan, Kabupaten OKI, Muara Enim,
Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Ilir
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Pemerintah kembali mencoba mengevaluasi apa
saja yang telah dikerjakan. Iseng-iseng sambil
berdoa mudah-mudahan dapat petunjuk dari

Yang Maha Kuasa. Soalnya kalau masukan dari para
oposan, dari media (yang juga miliknya oposan), dan

pemerintahan  dan oknum-oknum yang dikasus-
hukumkan menjadi berita sehari-hari di televisi.
Bahkan acara harian tentang ekspose tersebut ada di
beberapa media. Mungkin sampai menunggu bosan,
atau memang ini konsumsi televisi yang diharapkan
masyarakat. Soalnya kata media “bad news is good
news” atau sebaliknya.

terjadi di negerinya. Pelaku-pelaku proyek perlu
dievaluasi terus-menerus. Namun, kegalauan
memenuhi pikirannya. Data yang ada di hadapannya
membuat beliau kebingungan.

Pelaku kegiatan/proyek adalah Birokrat

proyek adalah birokrat (termasuk Pegawai Negeri),
ternyata secara kasat mata kelihatan penambahan
kekayaan yang signifi kan (walaupun diketahui gaji

Negeri Republik Ingin Maju sedang mengalami
krisis penanganan keuangan, karena Pemerintah

kebingungan dalam mengambil keputusan kepada
siapa akan dipercayakan kegiatan/proyek yang

harus dilaksanakan untuk memajukan negaranya.
Berbagai upaya sebenarnya telah diujicoba,

namun selalu ada saja kelemahan-kelamahan yang
dijumpai.

Eh … parahnya ternyata simpulannya hampir mirip,
alias sama saja.

Oleh Bambang Kardiono - Kabid Instansi
Pemerintah Pusat
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pegawai sudah jelas, kecilnya bukan besarnya…),
eh namun rumah, mobil, dan simbol kekayaan
lainnya menghiasi rumah para birokrat tersebut.
Birokrat yang nampak di masyarakat dikategorikan
kaya biasanya berasal dari Kementerian Keduitan,
Kementerian Fasilitas Umum, Kementerian KeTidak-
Sakitan, dan lain-lain.

Kondisi tersebut mengakibatkan keresahan di
masyarakat, sehingga akhirnya para birokrat pelaku
kegiatan/proyek mulai dijadikan target penyimpangan
hukum/korupsi oleh aparat penegak hukum. Usut
punya usut, ternyata alasan para tersangka melakukan
penyimpangan cukup logis juga. Katanya, “Masak saya
yang capek-capek mikir dan merealisaikan kegiatan/
proyek gak dapat apa-apa, tapi hanya rekanan yang
selalu untung besar terus. Terus saya dapat apa ?”…
Terus atasan yang mengurus…dapat apa? Terus..
terus..terus ????

Ingat sumpah jabatan/pegawai melawan tuntutan
kebutuhan hidup yang layak…!!!! Akhirnya mereka
menjadi Risk Taker.

Dalam hal ini, Presiden ikutan bingung….!!! Karena

banyak birokrat masuk hotel prodeo, banyak birokrat
bawahannya yang mulai menolak menjadi Pimpro
atau Bendaharawan.

Pelaku kegiatan/proyek adalah Lembaga Suara
Masyarakat (LSM)

Gembar-gembor LSM pernah juga didengar
pemerintah. Barangkali kalau LSM yang menangani
kegiatan/proyek akan lebih baik hasilnya. Pengalaman-

mudah-mudahan menjadi bekal perbaikan, sehingga
Republik Inginmaju segera adil dan makmur.

beberapa lebih parah. Usut-punya usut, ternyata
terdapat oknum-oknum yang mengambil keuntungan
dari kegiatan tersebut. Ada isu yang beredar, LSM-

agar dapat memperoleh kegiatan/proyek. Namun
sayangnya banyak oknumnya yang terlibat dalam
masalah penggelapan/fraud. Akhirnya dikejar-kejar
aparat hukum, dan masuk hotel prodeo juga.

Pelaku kegiatan/proyek adalah Masyarakat

pengelolaan kegiatan/proyek. Pemerintah akhirnya

menghadap Legislator, yang notabene mengaku
sebagai wakil rakyat, untuk bersama-sama mencari
solusi.

Akhirnya ketemu solusi yaitu sebaiknya pelaku
kegiatan/proyek adalah masyarakat langsung. Dibuat
kelompok-kelompok di masyarakat sebagai pelaku
kegiatan/proyek. Pemerintah menggelontorkan
banyak dana ke rekening masyarakat-masyarakat
tersebut. Kemudian mereka mulai mengerjakan
kegiatan untuk kemajuan desanya, kecamatannya,
sehingga kabupaten/kota/provinsi, bahkan negaranya
diharapkan dapat semakin maju.

dalih tersembunyi “daerah pemilihannya” mulai
memperjuangkan dan berusaha mendapatkan

kalau sudah memegang duit. Ternyata duit bisa
menjadikan mata berubah jadi ijo. Masyarakat mulai
terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan yang
merupakan fraud (Kalau korupsi lebih ditujukan
pada birokrat dan penyelenggara Negara). Banyak

kelanjutannya. Dana simpan pinjam dibagi-bagi dan

yang diharapkan. Akhirnya mulai ada yang mengadu-
adu kepada aparat hukum sehingga mulai ada yang
mendekam pula di hotel prodeo.

Presiden galau. Beliau mengumpulkan para
Menterinya, mengundang tokoh-tokoh dan ahli ahli,
mengundang para legislator, penegak hukum, dan
LSM dan wakil/tokoh masyarakat. Diharapkan dari
pertemuan tersebut memperoleh masukan-masukan
yang bagus berdasarkan pengalaman yang terjadi.
Ternyata banyak sekali masukan dan teori yang
diperoleh.

Korupsi terjadi karena kelemahan sistem dan
manusianya

Dalam pencegahan pemerintah berusaha
mengingatkan para birokrat dan masyarakat melalui

sebagainya. Dari sisi penindakanpun dibuat Komisi
Pemberangusan Korupsi (KPK) yang notebene adhoc
sifatnya, namun dibuat dengan Undang-Undang,
sehingga gak tahu kapan selesainya yaitu apabila

memang mulai terlihat hasilnya. Namun apakah yang
diharapkan banyak orang yang akan dihukum ???

Korupsi terjadi sudah Membudaya
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pada pelaku dari Birokrat, LSM dan Masyarakat.
Semua berandai-andai, seandainya diberikan imbalan
yang layak tentunya tujuan dan sasaran kegiatan/

perusahaan ada biaya representasi dimana Direksi

pencapaian tujuan bisnis. Apakah pengelola kegiatan/
proyek dapat diberikan semacam itu ya… karena tugas
dan tanggungjawabnya juga berat, namun risikonya
lebih besar daripada pengelola bisnis. Hanya saja
perlu diperketat dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penyelesaiannya. Kalau mau bagus, walaupun
mahal biayanya namun pelaksananya senang, tentu

jelek hasilnya karena dikorupsi. Kata orang Madura,
“Naik becak bayar seribu koq minta selamat ????”.

Kalau jalan-jalan dan gedung-gedung maupun fasilitas
yang dibuat kategorinya bagus, tentunya tahan lama
dan mengurangi juga biaya pemeliharaan.

Namun mengelola proyek/kegiatan dengan berbasis
bisnispun belum tentu berhasil lho… tapi apakah

renung dan berdoa. Apakah mengelola proyek
berbasis bisnis perlu dicoba. Apakah pelaksana
proyek diberikan representasi yang layak daripada
meng-korupsi bagian kegiatan/proyek tersebut?
Kalau sudah diberi representasi yang layak, masih
juga korupsi, maka oknum tersebut hukum yang
seberat-beratnya.

Presiden butuh masukan dari anda pembaca semua!

BambangK

korupsi waktu, uang, dan segala macamnya).

kalangan rakyat Republik Inginmaju. Bahkan ada
yang berdoa, seandainya tetap ada korupsi, mudah-

Perlu generasi baru, sehingga perlu pendidikan dan

tempat kuliah atau pendidikan lainnya. Hal tersebut

budaya baru.

HUT Organisasi, dan karangan bunga dan sebagainya

sehari-hari terjadi penyimpangan tersebut. Unit-unit
organisasi merayakan HUT tersebut dengan cara yang

terjadi diskresi/pelanggaran/penyimpangan yang
jika diprosentasekan signifi kan, barangkali Undang-

Mengelola keuangan Negara berbasis bisnis

Beberapa orang berpendapat lain. Apa bedanya
mengelola perusahaan dengan mengelola kegiatan/
proyek? Kan sama-sama pakai uang. Namun para
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Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan  perekonomian kerakyatan, salah
satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha

Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN,

sedangkan Bina Lingkungan Adalah Program pemberdayaan masyarakat lingkungan sekitar melalui
pemanfaatan dana Bina lingkungan.

Apakah PKBL itu?
PKBL terdiri atas program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan fokus ke-
pada pelaku usaha kecil untuk dapat meningkatkan kapasitasnya. Sedangkan bina ling-
kungan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui bantuan saat terjadi bencana alam, peningkatan pendidikan-kese-
hatan-prasana umum serta pelestarian alam.
Dari mana sumber dana program ini?
Dana Program Kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebe-
sar 2% (dua persen); jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga depo-sito
dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
dan pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
Sedangkan Program BL bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebe-
sar 2% (dua persen); hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
Besaran dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba
setelah pajak diatas ditetapkan oleh Menteri untuk Perum; RUPS untuk Persero; dan
pada kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan
Menteri/RUPS.
Siapa yang dapat memanfaatkan peluang ini?
Usaha kecil yang ingin meningkatkan kapasitasnya dapat bermitra dengan BUMN dalam

fi kasi kebutuhan wilayahnya.

Usaha kecil dipersyaratkan beberapa hal berikut:
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),•

tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Milik Warga Negara Indonesia;•
Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang•

Usaha menengah atau usaha besar;
•

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;•
Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;•
Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).•
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PEREKONOMIAN KERAKYATAN

Urgensi penyaluran dan pengelolaan dana
Penyaluran dan Pengelolaan Dana Program Kemitraan yang disalurkan oleh BUMN menjadi salah satu ukuran
kinerja Direksi yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen (Key Performance Indikator

15 (lima belas) poin.
Pengukuran dan penilaian

lurkan (dalam persen).
Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali
pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian ang-
suran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pin-

Kegiatan
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jaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok
pinjaman.
Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai
berikut :

Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan1.
jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau ter-
jadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok
dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-

tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan per-
janjian yang telah disetujui bersama;
Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan2.
pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa ad-
ministrasi pinjaman yang telah melampaui 30

tus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo
pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian
yang telah disetujui bersama
Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pemba-3.
yaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi
pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus de-
lapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (du-
aratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo
pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian
yang telah disetujui bersama;
Macet, apabila terjadi keterlambatan pemba-4.
yaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi
pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus
tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pem-
bayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang
telah disetujui bersama.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan
dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan
pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (re-
scheduling) atau penyesuaian persyaratan (recondi-

) apabila memenuhi kriteria :
•

adap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempu-•

nyai prospek usaha;
Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan un-•
tuk membayar angsuran.

tan ( ), tunggakan jasa administrasi
pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa
administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh
tempo;
 Tindakan penyesuaian persyaratan ( )

penjadwalan kembali (rescheduling).

kualitas dana yang disalurkan adalah antara lain :
Pinjaman macet yang telah diupayakan pemuli-1.

masalah;
Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah2.
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
Terhadap pinjaman bermasalah yang telah diha-3.
pusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan
hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah
yang Diterima Kembali.
Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah4.
dan Pinjaman Bermasalah yang diterima Kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3), dilaporkan secara periodik dalam laporan tri-
wulanan.

Dikecualikan dari hal  diatas,adalah piutang macet
yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Ma-

tang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/
kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet terse-
but kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilak-
sanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.
RoyCAA



AUDIT SPI
EVALUASI GCG
EVALUASI IC

PEDOMAN CSA
LAPORAN KEUANGAN

PEDOMAN AKUNTANSI
IMPLEMENTASI GCG
PENGELOLAAN ASET

APLIKASI SIA
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Oleh Faeshol Cahyo Nugroho - Kasubag Program dan Pelaporan

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan negara
kita masih bisa dikatakan buruk, hal ini dapat dilihat

dari Indeks Persepsi Korupsi yang masih rendah,
Kualitas pelayanan publik, masih banyak yang

opini BPK yang belum mencapai WTP, Government

dan  jumlah instansi pemerintah yang dinilai
akuntabel masih sedikit.

MSecara nasional, KPK menangani kasus

wali kota se-Indonesia. Selain itu IPK Transparency

negara). Hasil survey Transparansi Indonesia menun-
jukkan bahwa IPK Kota Palembang berada pada rank-
ing 32 dari 50 kota yang disurvei, dengan nilai 4,7.
Kota terbersih dari korupsi adalah Denpasar dengan
nilai 6,7.

Laporan Tahunan KPK Tahun 2013 menyebutkan bah-
wa di Sumatera Selatan pengaduan masyarakat ke
KPK adalah sebanyak 327 pengaduan, dan pelaporan

Hasil Audit BPK juga menunjukkan banyaknya kasus
yang ditemukan terkait dengan lemahnya pengen-
dalian intern yang berakibat pada kerugian negara.
Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah
Tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan menunjuk-
kan bahwa 50% pemda memperoleh opini WTP dan
50% pemda memperoleh opini WDP.

Selain masalah korupsi tersebut, kualitas pelayanan
publik pada tahun 2009 baru mencapai 6,64 untuk
instansi pusat dan 6,69 untuk instansi daerah dari
skala 10 (survei integritas oleh KPK). Government ef-

-0,37 (2006), -0,29 (2008) dari skala -2,5 s.d 2,5 (pe-
nilaian Bank Dunia); Terakhir, jumlah instansi pe-
merintah yang dinilai akuntabel baru mencapai 24%
(LAKIP).



Menyambut Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual CINDO 43

Dimana Peran APIP

Melihat masih buruknya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan tersebut, pertanyaan besarnya adalah
dimanakah peran dan kontribusi dari aparat penga-
wasan intern pemerintah (APIP). Apakah APIP sudah

ber daya manusia APIP sudah memadai, apakah dana
yang disediakan untuk APIP sudah memadai, apakah
APIP diberikan kewenangan penuh dalam melaksan-
akan tugasnya, serta apakah sarana dan prasarana
sudah mencukupi. Apakah APIP telah melaksanakan
tugasnya sesuai dengan standar dan telah dilakukan
penjaminan mutu.

IACM

bangkan Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau
Internal Audit Capability Model (IACM), yaitu suatu

fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan

barkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik
dalam mengembangkan pengawasan intern yang

ganisasi dan harapan profesional. IACM menunjuk-

wasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang

nya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan
kompleks.

Tujuan IACM adalah membantu unit audit internal

posisi (level) saat ini, dan membantu merencanakan
peningkatan ke level berikutnya. Sedangkan manfaat

Di dalam model IACM, APIP dibagi menjadi lima level
kapabilitas, yaitu level terrendah adalah Level 1 (Ini-

Kondisi saat ini

Hasil pemetaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) berdasarkan pendekatan Internal Audit Cap-
pability Model (IACM) oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan terhadap 14 APIP, menunjukkan

ini menunjukkan APIP belum mampu untuk mem-
berikan assurance bahwa program atau kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; APIP belum mampu
mencegah Korupsi; dan APIP belum mampu member-

kegiatan pemerintah. Pada level ini, APIP masih ber-

tuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang

fesional secara spesifi k selain yang ditetapkan asosia-
si profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen
sesuai yang diperlukan, dan kurangnya infrastruktur
auditor.

Masih rendahnya kapabilitas APIP menggambarkan
bahwa APIP masih belum dapat berperan secara

tas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut
selaras dengan data–data penyelenggaraan pemerin-
tahan Indonesia, antara lain: Indeks Persepsi Korupsi
yang masih rendah, Kualitas pelayanan publik, masih
banyak yang opini BPK yang belum mencapai WTP,

peroleh rendah (penilaian Bank Dunia), dan  jumlah
instansi pemerintah yang dinilai akuntabel baru men-
capai 24% (LAKIP).

Internal Audit Charter merupakan salah satu syarat
yang diperlukan untuk menuju level 2 yang belum
dipenuhi oleh APIP. Internal Audit Charter (Piagam
Audit Internal) adalah dokumen yang berisi visi, misi,
tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP. Doku-
men ini harus disetujui Pimpinan Organisasi Kemen-
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terian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta ditanda-
tangani oleh Pimpinan APIP. Internal Audit Charter
memberikan kewenangan pada APIP dan auditornya
untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fi sik;
kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup
kegiatan pengawasan intern.

Harapan kedepan

Sudah selayaknya APIP berbenah melakukan perbai-
kan agar menjadi APIP yang berdaya guna dan ber-

dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-
kurangnya harus memenuhi:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaa-

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pe-
merintah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan

tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerin-
tah.

Diharapkan, APIP melakukan perbaikan diri menuju

faatan bagi instansi pemerintah dan terutama bagi
pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daer-
ah.

Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP selaku pembina Jabatan Fungsional Audi-
tor terus berupaya meningkatkan kapabilitas APIP

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
yang juga  Kapusbin JFA BPKP Sidik Wiyoto pada saat
acara pengukuhan AAIPI Sumatera Selatan menyam-
paikan bahwa “Peningkatan auditor intern pemerin-
tah diperlukan, baik dari sisi kualitas maupun kuan-

pusat dan daerah seharusnya tersedia 12.000 audi-
tor, tetapi kenyataannya hanya tersedia 3500 auditor.
Di sisi kualitas, diperlukan peningkatan pendidikan

peningkatan mutu auditornya sendiri. Dalam hal ini
sudah ada standar Peningkatan kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Internal
Audit Cappability Model (IACM), yang akan mem-

itu melalui program Star Project BPKP, akan dilaksan-
akan pogram beasiswa S1 dan S2 di bidang akuntansi

dibentuknya wadah profesi auditor intern”.

Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sumat-
era Selatan telah melakukan upaya peningkatan
kapabilitas APIP melalui kegiatan bimbingan teknis
peningkatan tata kelola APIP, serta bimbingan teknis
mengenai jabatan fungsional auditor. APIP di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan

telah disusun pada saat bimbingan teknis peningka-
tan tata kelola APIP, termasuk terkait dengan jaba-
tan fungsional auditor. Adapun kegiatan yang telah
dilaksanakan APIP antara lain menyusun PKPT den-

menyusun Internal Audit Charter, menyusun Pedo-
man/ SOP/Juklak yang diperlukan, menyusun Pand-
uan/Petunjuk untuk penyelenggaraan PKS, member-
lakukan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan
No.19 Thn 2009, memberlakukan panduan internal
reviu mengacu Permenpan No.28 Thn 2012, dan
juga menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis

sil Pengawasan (SIM HP). APIP juga mendapat pen-
dampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan terkait dengan penilaian angka kredit JFA dan
SPIP.

Hasil akhir

Diharapkan dalam Tahun 2014 sebanyak 2 APIP su-
dah berada pada level 2. Besar harapan agar APIP
bisa lebih baik dari kondisi saat ini, agar bisa berper-
an bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,
menuju pemerintahan yang akuntabel. Penguatan
pengawasan merupakan salah satu area perubahan
yang menjadi target reformasi birokrasi. APIP yang

sa “diperhitungkan” di pemerintahan.FaesholCN



VERSI 2.7
SIMDA
K E U A N G A N

Aplikasi yang digunakan untuk  pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi dan mencakup satu siklus utuh akuntansi.

pelaporannya.

Output yang dihasilkan:
1)   Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBDdan Rancangan
Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta
perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2)    Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta
register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran
lainya.

3)   Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda
Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

SELAMAT DATANG
ACCRUAL BASIS
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Hingga saat ini terdapat berbagai aplikasi pen-
gelolaan keuangan daerah yang digunakan
oleh Pemda antara lain aplikasi yang dikem-

bangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yang dikembangkan
oleh BPKP  yang dikenal dengan aplikasi Sistem Infor-
masi Manajemen Daerah (SIMDA), dan aplikasi yang
dikembangkan oleh pihak ke-3.

Latar belakang

Sesuai visi BPKP sebagai auditor presiden yang re-

BPKP telah membentuk Satuan tugas Pengembangan
SIMDA (Satgas SIMDA) untuk membangun system
informasi manajemen daerah berbasis teknologi in-
formasi dalam rangka memfasilitasi dan mendorong
Pemda sesuai Peraturan yang berlaku menuju good
governance dan clean government.

Dari segi perundang-undangan, ketentuan peralihan
dalam UU No 17 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat (1)
menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima
tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Pada ta-
hun 2011, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang
Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintahan
(PUSAP) di antaranya menyebutkan bahwa penera-
pan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya

pada tahun anggaran 2015 dan pengaturan atas pen-
erapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pe-
merintah daerah diatur dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri, yang kemudian Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemer-
intahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada Mei 2014, BPKP telah me-launching aplikasi

dari cash toward acrual (CTA) menjadi acrual basis
dan sudah diimplementasikan oleh pemerintah daer-
ah untuk proses penyusunan anggaran tahun 2015
dengan Bagan Akun Standar (BAS) yang telah men-
gacu ke Permendagri 64 Tahun 2013.

Aplikasi ini terintegrasi mulai dari proses penyusunan
anggaran, penatausahaan keuangan daerah, pertan-
gungjawaban dan penyusunan laporan keuangan da-
lam satu aplikasi.

Output dari aplikasi ini yaitu APBD beserta perubahn-
nya, SPM, SP2D, Jurnal Transaksasi akrual, Buku Be-
sar, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realiasi
Anggaran, Laporan perubahan SAL,  Laporan Arus Kas
serta Perda Pertanggungjawaban. Selain itu SIMDA
Akrual ini juga di dukung pedoman penyusunan Kebi-
jakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda Berba-
sis aplikasi Simda Akrual sehingga diharapkan Pemda
benar benar telah siap dalam penerapan sistem akun-
tansi berbasis akrual. Saat ini SIMDA telah digunakan

Penerapan akuntansi berbasis akrual mulai
tahun anggaran 2015 menjadi keharusan, Lalu
apa yang telah dan tengah dilakukan BPKP
dalam menyukseskan penerapan akuntansi
berbasis akrual?? Berikut Ulasannya
Salah satu tantangan yang harus dihadapi
pemerintah daerah dalam menyongsong
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual
antara lain adalah penggunaan teknologi
informasi dalam hal ini aplikasi komputer
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi

dalam satu tahun anggaran jika harus di jurnal

disajikan dalam laporan keuangan.

SIMDA VERSI 2.7 BERBASIS AKRUAL
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oleh 292 Pemda di 34 Provinsi.  Di wilayah Sumatera
Selatan sendiri tercatat hamper semua Pemda sudah
mengimplementasikan SIMDA baik SIMDA Keuangan,
SIMDA BMD, SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan.

Perkembangan Opini LKPD di Sumatera Selatan

Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK
dimaksudkan untuk memberikan opiniapakah lapo-
ran keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  BPK
dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengec-
ualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/
Disclaimer) dan Tidak Wajar (TW/Adverse). Opini
WTP diberikan dengan kriteria: system pengendalian

rial atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluru-
han laporan keuangan telah menyajikan secara wajar
sesuai dengan SAP.

Dari 18 Pemerintah daerah yang telah dilakukan pen-
dampingan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan dan telah mengimplementasikan SIMDA ter-
catat 8 Pemda memperoleh opini WTP dan 8 Pemda
memperoleh opini WDP sementara 2 Pemda (Kabu-
paten PALI dan Muratara) belum diaudit oleh BPK.
Tingginya trust Pemda sebagai stakeholders/penggu-

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan meraih
penghargaan dari Kepala BPKP Prof. Mardiasmo atas
capaian kinerja yang melebihi rencana target di ta-

Perwakilan BPKP Sumsel berpuas diri, sebaliknya ca-
paian tersebut akan dijadikan pemacu agar kedepan
dapat membantu lebih banyak Pemda  dalam  meraih

pada akhirnya bermuara  kepada pemerintahan yang
bersih dan dicintai rakyat.ErwinT

Versi Dasar Hukum

Versi 1.0 1 September 2003 s.d. 30 September 2004
Versi 2.0 15 Oktober 2004 s.d. sekarang
Versi 2.1 SAP, PP58/2005, PP 08/2006, Permendagri 13/2006, Permendagri

56/2008 dan Permendagri 20/2009
1 Maret 2006 s.d. sekarang

Versi 2.7 SAP, PP71/2010, PMK 238/2011, PMK 05/2011, Permendagri
64/2013

2014
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Mengawali karirnya sebagai pekerja honor
di DJKN Palembang (BPKP kala itu. red),
Muhadi telah menjadi inspirasi. Terhitung

mulai tanggal 1 Maret 1986 yang bersangkutan ber-
tugas sebagai pelaksana golongan I hingga akhirnya
meraih gelar auditor pada 2003. Selama tujuh belas
tahun itu Muhadi telah menjalani mutasi ke Perwaki-
lan Provinsi Jawa Timur, ke Perwakilan BPKP Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dan akhirnya kembali lagi ke
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dimana
dirinya pertama kali diangkat sebagai pegawai.

Sosok yang sederhana dan murah senyum ini sudah
sangat dikenal baik di lingkungan kantor maupun tet-
angga komplek. Tak jarang yang bersangkutan ringan
tangan membersihkan dan mencuci peralatan sho-

mengetahui, pada tanggal 6 November 2014 beliau
berpulang ke rahmatullah. Meninggalkan seorang is-
tri dan empat orang anak tercinta.

sebelum meninggal yang bersangkutan telah mera-
sakan kesempatan emas untuk mengunjungi rumah

ederhanaan dan kebaikan yang selama ini dilakukan.
Tidak hanya itu, Muhadi mendapat hadiah umroh

Namun rizki terbesar yang diterima mendiang adalah
keempat orang anaknya yang

membanggakan. Mereka
cerdas, rajin beriba-

bersikap sederhana

Bagaikan peribahasa
buah jatuh tak jauh

dari pohonnya.

Saat Kepala Perwakilan BPKP IGB Surya Negara be-
serta istri dan rombongan pegawai kantor mengun-
jungi kediamannya, Nuraini, istri mendiang Muhadi,
menyambut dengan baik dan mengisahkan perjalan-
an hidupnya bersama sang suami.

Perlu diketahui, istri mendiang juga sedang dicoba
dengan penyakit kanker dan jantung koroner. Namun
berkat doa di rumah Allah, ujian itupun diringankan

Dalam menghadapi segala ujian, keluarga mendiang

anak tak ragu untuk membantu menjajakan kue bua-
tan istri mendiang yang terkenal pandai membuat
kue di sekolah dan di kampusnya.

Pada kesempatan itu Nuraini berujar, “Ada kenangan
indah sesaat sebelum almarhum meninggalkan kami,
hari-hari dimana Papa (Panggilan mendiang Muhadi
di rumah. red) selalu ceria, bernyanyi-nyanyi kecil,
dengan sedikit menggoyang-goyangkan tubuhnya
yang gempal.” Kalimat itu terlontar begitu saja sam-
bil tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca,

galkan kami, namun begitulah janji Allah sudah da-
tang tanpa mampu kami menolaknya”, lanjut Nuraini
dengan keiklasannya. Sampai akhirnya Muhadi me-
minta dikumpulkan semua saudara-saudaranya dan
berpesan “Ma...kamu kan sudah kuat, Papa pamit

menutup ceritanya. Suasana haru pun memenuhi ru-
ang tamu rumah keluarga mendiang, dan tak terasa
banyak tamu yang meneteskan air matanya menden-
gar cerita ketabahan, kesederhanaan keluarga ini.

BPKP Provinsi Sumatera Selatan, segera memeluk

cobaan yang dihadapi, “Semoga cerita yang ibu sam-
paikan tadi merupakan tanda baik untuk khusnul

Allah SWT maha mengetahui yang terbaik bagi umat-
nya, kesederhanaan, kesabaran selalu berbuah manis,

gatur. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa
anak yang saleh akan menjadi bekal di alam kubur

yang malam itu memberikan tausiah. Sungguh kisah

baik, untuk kita semua, Amin.SubhanS
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Dinilai telah menjaga nilai-nilai tradisi dan bu-
daya Palembang yang ada di masyarakat, I

nugrahan gelar Pangeran Natanegara Adiningrat dari
Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin II. Penganu-
grahan gelar tersebut berlangsung di Hotel Novotel
Palembang pada Jum’at malam, 5 Desember 2014.

Pemberian gelar beralaskan pada hasil pengamatan
pihak Keraton Kesultanan Palembang Darussalam

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan,
dalam mengimplementasikan program pengemban-
gan budaya kerja di lingkungan kantor telah men-
gangkat tradisi dan budaya Palembang yang sudah
hampir punah yaitu pada event tertentu menggelar
pentas Seni Drama Dul Muluk, menggelar musik Ji-

kan lesehan bersama 6-8 orang menghadapi satu
dulang nasi minyak dengan berbagai jenis lauk pauk
khas Palembang); tata rias ruang tamu kantor ber-
nuansa “Palembang Bari” dengan dinding bercorak/

sentuhan nuansa kain songket; memasang hiasan
dinding ruang kantor dengan: baliho lukisan rumah
limas, baliho foto jembatan Ampera, gambar/foto
Palembang tempo doeloe; ruang publik di lingkun-
gan kantor diperdengarkan lantunan suara musik dan

dipadu dengan lagu nusantara lainnya.

Mengawali prosesi penganugrahan gelar, Sultan ter-

Surya Negara adalah kerabat keraton yang berasal
dari keturunan Raja Buleleng Bali, yang pada saat ini
memegang amanat sebagai Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan.

Penganugrahan gelar sekaligus pemberian award
kepada Surya Negara oleh Sultan diserahkan sebilah
keris, piagam, plakat, juga penyematan dua lempeng
pin simbul kekerabatan keraton dan pengalungan
dua medali. Gelar hanya dianugrahkan kepada em-
pat orang, selain kepada Surya Negara juga diberikan
kepada Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nach-
rowi, Mochamad Harry Jaya Pahlawan Direktur Niaga
Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN (Persero)

Award diberikan kepada sekitar 20 orang tokoh may-
sarakat, yang antara lain kepada Gubernur Suma-
tera Selatan Alex Noerdin dan isteri Eliza Alex, Imam
Besar Masjid Agung H. Nawawi Dencik. Pemberian

negeri, juga kepada belasan orang tokoh masyarakat
dari Malaysia.

Suasana khidmat dan sakral pada saat prosesi ber-
langsung disaksikan oleh hampir seribu orang yang

Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam dari ber-
bagai plosok di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi,
Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan
Jakarta; unsur pemerintah daerah dan para tokoh
agama di Palembang.ArieM
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