


PEMBACA yang budiman, salam jumpa dari kami. Ini lah majalah 
edisi perdana kami: CINDO. 

Apakah CINDO itu? Meski Shakespeare pernah berkata: “Apalah 
arti sebuah nama”, namun bagi  kami, nama justru sungguh berarti. 
Nian. CINDO menunjukkan ciri Khas, asal dari mana majalah ini ter-
bit. Harap maklum, ini bahasa Palembang. CINDO artinya  “Cantik”. 
Itu pula yang kami harapkan dari majalah yang dibidani BPKP Per-
wakilan Sumsel ini. Cantik di luar,  cantik pula di dalam. Menawan 
tampilannya, bernas pula isinya.

Tapi CINDO tak sekadar berarti cantik. Ia juga kepanjangan dari                 
Cerdas, Ikhlas, Norma, Dinamis dan Objektif. “Cerdas” merupakan 
kualitas dari kinerja otak, namun ia harus pula diikuti dengan kin-
erja dilandasi hati yang baik sehingga menimbulkan rasa “ikhlas”. 
“Norma” menjadi landasan kami melangkah dan berkembang secara 
“dinamis”, dengan mempertahankan sifat “objektif” dalam bekerja. 
Sehingga, harapan kami, CINDO dapat menjadi berkah bagi lingkun-
gan sekitar, khususnya pembaca. Betapa cantiknya bila hal itu terwu-
jud sebagai bias aura dari majalah BPKP wong kito ini, bukan? Cindo 
nian, oy..

Pembaca yang budiman, kesibukan semisal mengurus ISSN, memb-
uru berita, mewawancara, dan kegiatan yang pada umunya dilakukan 
jurnalis, pun menjadi warna lain di kantor kami, di Jalan Bank Raya 
2 Demang Lebar Daun, Palembang, itu.  Tapi sesungguhnya, bahan 
berita pun bukan hal yang terlalu sulit. Kepala Perwakilan BPKP kami 
senantiasa berkoordinasi dengan para pejabat tinggi daerah, baik 
dengan Gubernur, Walikota, Bupati, Kapolda maupun Kajati, mau-
pun dengan kepala perwakilan instansi vertikal lainnya. Belum lagi 
dengan para direktur utama BUMN dan BUMD yang ada di Sumsel. 
Mereka adalah sumber berita yang luar biasa. 

Tentu, informasi yang kami peroleh sebagai BPKP itu, harap mak-
lum, tak seluruhnya bakal kami tampilkan menjadi berita di majalah 
ini. Tapi bahwa ada yang pantas diberitakan dan disajikan untuk 
Anda, itu sudah menjadi kewajiban kami. Dan, kepada Anda kami 
sampaikan hasil kerja keras kami.

Semoga bermanfaat.
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WARTA UTAMA
RB (BUKAN) HANYA BASA-BASI!
Reformasi Birokrasi butuh komitmen. Mulai dari rekrut-
men pegawai, proses bisnis, sampai dengan penga-
wasannya. hanya saja, ada kendala di dalamnya. 
hal.10

DAFTARISI
Investigasi BPKP
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI INSTRU-
MEN PREVENTIF TERJADINYA FRAUD
Reformasi Birokrasi bertujuan mencipta-
kan birokrasi pemerintah yang profesional 
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 
berinerja baik, bersih dan bebas KKN
hal.16

Tokoh Dunia
MARGARET THATCHER

Reformasi birokrasi menjadi resep manjur 
sebuah kemajuan. Tetapi, hati-hati dengan 
dampak bawaannya. Reformasi birokrasi di 

jaman Thatcher adalah sebuah pelajaran 
berharga

hal.23

Round Up
REFORMASI MAU DIBAWA KEMANA?

Bagaimanakah birokrasi pemerintah kita    
setelah lima tahun program Reformasi 

Birokrasi (RB) dicanangkan?
hal.7

Instansi Vertikal
BALADA AKHIR TAHUN 
YANG MENCEKAM

Mendung Desember sangat disarasakan 
oleh si Alan, PPK Proyek Pembuatan Jalan. 
Hatinya dag dig dug mengingat sampai 
pertengahan desember pekerjaan baru 
selesai 50%
hal.18

Tata Kelola
PALEMBANG - COLUMBUS, MEMBURU IACM
Internal auditor pemerintah diyakini dapat memberikan andil bagi 
kemajuan governance pemerintah dengan pembangunan kapasitas-
nya secara terarah, berkelanjutan dan tersistem, Di Ohio Amerika 
Serikat, hal itu tak lagi cuma janji, tapi bukti 
hal.20

WARTA UTAMA
TRUST BPKP DI RANAH WONG KITO

Kehadiran para petinggi dari mitra BPKP Sumsel 
membesarkan hati kami, bahwa “trust” kepada 

BPKP Sumsel telah terbangun dengan baik
hal.14
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Opini Auditor
MENJADI AUDITOR YANG JUGA AKUNTAN

Untuk Menjadi Auditor, Umumnya memerlukan Kualifikasi 
pendidikan Formal Jurusan Akuntansi. Berlaku BPKP, 

dimana hampir seluruh Pejabat Fungsional Auditor (PFA)-
nya berasal dari jurusan Akuntansi

hal.28

ENGLISH
TOEFL Tips & Trick
 hal.38

TIPS SEHAT
Cara Bersepeda yang Sehat untuk 
Jantung
hal.40

TIPS KERJA
Time’s Up! Kumpulkan Sekarang
hal.36

PILIHAN REDAKSI
Audit Berbasis ISA
Chairul Tanjung si Anak Singkong
hal.41

SISI LAIN
Rima Novi, Srikandi Investigasi
hal.44

KONTEMPLASI
Ruang Interaksi Mencetak Kita
hal.45

Akuntabilitas Daerah
QUO VADIS REFORMASI BIROKRASI

Selama kurun lima tahun sudah 36 K/L dinilai 
layak program RBnya oleh Kementerian PAN dan RB 

sehingga Kementerian Keuangan telah menyetujui 
tunjangan kinerja pada 36 K/L tersebut

hal.32

Tata Kelola
STRATEGI PENINGKATAN LEVEL APARAT

Di era otonomi daerah, kekuasaan kepala 
daerah sangat besar. Karena itu haruslah 

hati-hati dalam menjalankan kewenangan 
yang dimiliki hal.34

BPKP SUMSEL, KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN, 
DAN KALAN BPK SUMSEL BAHAS PENYERAPAN 
ANGGARAN DAN PENGELOLAAN ASET
Kegagalan target penyerapan anggaran pemerintah 
akan berakibat dana tidak mengalir ke masyarakat. 
Ujungnya terjadi stagnasi ekonomi. Belum lagi, 
pengusaha menjadi lesu karena anjloknya jumlah 
proyek yang dapat dikerjakan, dan masyarakat tidak 
optimal menerima manfaat yang diperoleh dari 
anggaran pemerintah 
hal.26

Profil
IGB Surya Negara
Meniti Makna Kesabaran dalam Menjalankan Hidup
hal.42
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AGENDASUMSEL
Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi 
Sumatera Selatan IGB 
Surya Negara dalam 
acara Sinergitas Aparat 
Penegak Hukum dan 
Instansi Terkait dalam 
rangka pencegahan 
dan pemberantasan 
korupsi di Sumatera 
Selatan(20/3)

Kerjasama
PT Semen Baturaja Go Public, Dirut Akui Kontribusi BPKP
Direktur Utama PT Semen Baturaja Pamudji Rahardjo mengakui Perwakilan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan 
turut memberikan kontribusi disetujuinya Initial Public Offering (IPO) perusahaan semen negara itu oleh DPR 
RI. BPKP telah berperan sebagai konsultan yang dapat diandalkan dalam hal fairness, akuntabilitas, maupun 
segi antisipasi permasalahan hukum pada proses IPO tersebut. Go Public-nya BUMN ini bukan berarti akhir 
kerjasama PTSB dan BPKP. Tantangan ke depan akan semakin berat dan kontribusi BPKP sangat diperlukan.

Rapat Kerja
Guru Besar Universitas Sriwijaya Tilik Peran Baru BPKP
Pada Rapat Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (1/3) di Palembang, Guru BesarUniversitas 
Sriwijaya mamandang posisi krusial BPKP sebagai quality assurance terlaksananya reformasi birokrasi dan 
pencegahan korupsi di Palembang. Perkembangan sistem birokrasi selama ini menuntut BPKP untuk mampu 
memberikan paradigma baru sehingga perannya dapat optimal. Era mencari-cari kesalahan satuan kerja 
adalah idiom masa lalu, kini BPKP harus mampu memberikan early warning agar tidak terjadi penyimpangan.

Peran
Forbes APIP Sumsel : 
Efektifkan Peran Inspektorat Lewat Audit 
Charter
Wakil Ketua Forbes APIP Sumsel, Lukitariati, 
berharap agar para anggota Forum Bersama 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes 
APIP) dapat meningkatkan sinergitas, sehingga 
kendala yang selama ini dihadapi dapat 
dipecahkan bersama. Selain itu agar peran 
inspektorat lebih efektif, diperlukan dukungan 
dan komitmen kepala daerah, antara lain melalui 
Audit Charter.   Tanpanya, inspektorat akan 
sangat kesulitan dalam melaksanakan tugas.n  

Peserta rapat kerja FORBES APIP se-Sumatera Selatan (20/3)
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BAGAIMANAKAH birokrasi pemerintah kita 
setelah lima tahun program Reformasi Birokrasi 
(RB) dicanangkan? Lima tahun memang bukan 

waktu yang singkat. Selama itu, Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara telah menggelontorkan 
beleidnya bernomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang 
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Selama kurun 
waktu lima tahun itu, sudah 36 kementerian dan lembaga 
dinilai ‘layak’ melakukan program reformasi birokrasi 
(RB) oleh Kementerian PAN dan RB. Bahkan penilaian 
kelayakan RB pada 36 kementerian dan lembaga tersebut 
diberi pula insentif oleh Kementerian Keuangan dengan 
mengucurkan tunjangan kinerja.

Dalam tahun 2013 ini, terdapat antrian 25 kementerian 
dan lembaga yang dalam proses 
pengajuan ke kementerian 
keuangan untuk memperoleh 
ijin prinsip tersebut. Namun, 
‘euforia’ RB di internal 
birokrasi itu justru seperti tak 
begitu bergema di kalangan 
masyarakat, yang seharusnya 
menjadi muara pelayanan 
birokrasi itu sendiri. 

Memang terdapat beberapa 
kemajuan di beberapa 
pelayanan di beberapa pemda 
atau kementerian dan lembaga. 
Namun, di kalangan masyarakat 
masih terdengar keluhan 
terhadap layanan pemerintah, seperti masih adanya 
pungutan liar dan kongkalikong dalam pelayanan. 
Bahkan, hal itu terjadi pada instansi pemerintah yang, 
konon, telah melakukan ‘reformasi birokrasi’. 

Tengok saja indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan 
Transparency International untuk tahun 2012. Di sana, 
Indonesia berada pada urutan 106 dengan skor 3,20, 
setara dengan Mesir dan Madagaskar. Masih jauh 
panggang dari api dengan target RPJMN pada tahun 
2014, yaitu mencapai skor di atas 5. 

Ada indikasi, program reformasi birokrasi berjalan 
tertatih-tatih. Belum menunjukan hasil yang diharapkan.

Padahal, selain peraturan tadi, diterbitkan pula peraturan 
yang menguatkan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025, yang dijabarkan dengan PermenPan-
RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010-2014, PermenPan-RB Nomor 7 sampai 
dengan 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Road Map Reformasi Birokrasi, dan PermenPan-RB 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Belum lagi RPJMN 2010 
– 2014  yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 5 Tahun 
2010, menempatkan program reformasi birokrasi dan 
tata kelola pada urutan nomor wahid dari 11 prioritas 
nasional Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. 

Tak pelak lagi, reformasi 
birokasi diprogramkan 
pemerintah karena diyakini 
upaya pencegahan (preventif) 
bisa lebih mulus menghambat 
laju korupsi. Pendekatan repre-
sif yaitu menghukum para 
pelaku korupsi, tampak tidak 
secara signifikan menimbulkan 
efek jera. Belum lagi uang ne-
gara yang sudah terlanjur raib. 

Dengan  mengubah pendekat-
an represif ke arah preventif, 
diharapkan kebocoran dapat 
diantisipasi, dan korupsi dapat 
ditekan. Hanya saja, dapatkah 

hal itu terjawab dengan jurus reformasi birokrasi yang 
sudah lima tahun berjalan ini?

Warta utama CINDO edisi perdana akan mengupas 
permasalahan ini, dengan berupaya menjawab per-
tanyaan seputar: upaya apa yang sudah dilakukan 
Pemerintah dalam menggelar RB ini; apa yang telah 
dihasilkan dari upaya itu; apa korelasi antara RB dan 
pencegahan korupsi; sejauhmana RB berkontribusi dalam 
mencegah korupsi; serta kendala apa yang menghambat 
pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia. Tabik! n

(Tim Warta Utama) 

ROUNDUP

REFORMASI BIROKRASI 
MAU DIBAWA KEMANA?
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JAMUAN  
SIANG 
PAK 
MENKO

PERISTIWA

WALIKOTA Palembang Eddy Santana Putra beserta 
Plt. Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat dan mantan 
Sekda Kota Palembang Husni Thamrin (selaku Ketua Ba-

dan Pengawas PDAM Tirta Musi), kunjungi Perwakilan BPKP Sumsel 
di Palembang pada Kamis 11 Juli 2013. 

Kunjungan ini dimaksudkan sebagai ungkapan pamit Eddy Santa-
na Putra kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara 
beserta jajarannya berhubung 10 hari dari saat itu, tepatnya tanggal 21 Juli 2013, Eddy resmi mundur dari jaba-

tannya sebagai Walikota Palembang, diganti-
kan dengan Romy Herton, yang tak lain ada-
lah mantan wakilnya. 

Eddy Santana berterimakasih atas kontribusi 
BPKP Sumsel selama masa jabatannya sebagai  
Walikota Palembang.  Eddy tak akan lupa kon-
tribusi BPKP, yang antara lain menghasilkan 
opini WTP dari pemeriksaan BPK atas LKPD 
Pemko Palembang. Juga selesainya kesalahpa-
haman antara Rumah Sakit “Bari” Kota Palem-
bang dan Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel 
terkait klaim Jamsoskes pada tahun lalu. n

“KAMI nyaman dengan kehadiran Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumsel. Karena itu, bagaimana pun kami memerlukan BPKP di 
provinsi,” demikian testimoni Gubernur Sumatera Selatan Alex 

Noerdin kepada Menko Perekonomian Ekuin Hatta Rajasa yang berkun-
jung ke Palembang pada 1 Juli 2013 lalu.

Testimoni Pak Gubernur kepada Pak Menko itu disampaikan sambil 
bersantap siang di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang. Saat itu, Pak Menko tengah bersiap kembali ke Jakarta set-
elah menghadiri acara BPN RI di Benteng Kuto Besak, Palembang. 

Santap siang dengan suasana informal namun penuh keakraban itu 
hanya dihadiri tiga pejabat, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Gu-

bernur Sumsel Alex Noerdin dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara. 
Menko Perekonomian Ekuin mengapresiasi peran BPKP di Provinsi Sumsel dan mendukung agar  BPKP di Provinsi 

di seluruh Indonesia tetap eksis.n

WALIKOTA PALEMBANG PAMIT
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“BPK itu pengujinya, sedangkan kami di BPKP 
‘bimbel”-nya,” demikian dikatakan Kepala Per-
wakilan (Kaper) BPKP Sumsel IGB Surya Nega-

ra kepada Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Sumsel Novy GA 
Pelenkahu. Ungkapan itu disampaikan pada acara serah 
terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan 
keuangan Pemda (LKPD) se-Sumatera Selatan, Kamis 11 
Juli 2013, di Kantor Perwakilan BPK RI Sumsel, Palembang.

Tentu, ucapan itu tak sekadar guyon. Kalan BPK Sumsel, 
Novy GA Pelenkahu akur saja. Novy menyadari betul BPK 
memang tak bisa sendirian menggenjot kualitas opini LKPD. 
“Bukannya tidak mampu. BPK mampu saja. Tetapi secara 
etik, kami tidak bisa ikut membantu membenahi pengelo-
laan keuangan pemda dari hari ke hari. Itu peran BPKP. 
Itu sebabnya, BPK perlu sinergi dengan BPKP,” ujar Novy. 

Maka, setelah surat permintaan Kaper BPKP Sumsel  
dilayangkan dua hari sebelumnya, sore itu copy LHP BPK 
atas LKPD TA 2012 se-Sumsel pun resmi diserahkan BPK 
ke BPKP Sumsel.  “Agar kita secara bersama mengetahui 
hal mana yang perlu dibenahi dan bagaimana membena-
hinya secara tepat. Ini upaya percepatan Pemda menca-
pai opini WTP,” sambung Kalan BPK Sumsel itu.  Maklum, 
sampai saat ini, baru lima pemda yang 
bisa WTP dari 16 Pemda di Sumsel. 
Dibanding hasil pemeriksaan tahun 
lalu yang hanya tiga pemda WTP, lu-
mayan, ada peningkatan dua Pemda 
yang WTP. Namun, tahun ini pula ter-
dapat satu pemda yang merosot dari 
opini WDP menjadi TMP (Tidak Mem-
berikan Pendapat  alias disclaimer). 

Dari diskusi antara BPK dan BPKP 
Wong Kito diketahui merosotnya 
opini pemda tersebut memang kar-
ena kurangnya sikap kooperatif 
pemda menindaklanjuti temuan. 
Baik dari sisi  audit BPK maupun dari 

sisi pendampingan BPKP Sumsel, penilaian itu cocok.
Hal lain yang didiskusikan adalah pengunaan aplikasi 

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dirilis 
BPKP. Namun berhubung waktu terbatas karena acara buka 
puasa bersama sudah digelar di aula BPK Sumsel, maka 
BPK Sumsel menginginkan ada sesi khusus di lain waktu, 
untuk berdiskusi dengan BPKP Sumsel mengenai SIMDA.

Alhasil, beginilah semestinya hubungan eksternal dan 
internal auditor pemerintah. Saling berbagi. Saling asah, 
asih dan asuh. Diharapkan sinergi BPK dan BPKP Sumsel 
ini dapat membangun kinerja masing-masing pihak yang 
semakin meningkat dan tepat sasaran.  n (ds) 

SERAH TERIMA 
RAPOR PEMDA 

Kalan BPK Sumsel Novy GA Pelenkahu serahkan CD copy LHP 
LKPD se-Sumsel kepada Kaper BPKP Sumsel, IGB Surya Negara .

BPK Sumsel serahkan copy LHP BPK atas LKPD 
TA 2012 se-Sumsel kepada BPKP Sumsel. Upaya 
sinergis peningkatan transparamsi dan akuntabili-
tas pengelolaan keuangan daerah. Sambil buka 
puasa bersama.

Kaper BPKP Sumsel dan Kalan BPK Sumsel beserta pejabat struktural dan fungsional 
auditor, usai serah terima dan diskusi LHP BPK TA 2012..

AUDIT
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TIDAK ada hubungan antara korupsi dan 
kesejahteraan!”  Siang itu, Anggota BPK RI Agung 
Firman tampak meradang menanggapi indeks 

persepsi korupsi keluaran lembaga Tranparency 
International. Pada seminar “Reformasi Birokrasi 
Mencegah Korupsi”, Sabtu 27 April 2013 di Graha Pupuk 
Sriwijaya Palembang, 

“Negara Yunani itu berada pada rating 20, Timor Leste 
saja di atas kita. Ternyata Yunani itu negara bangkrut. 
Mau pilih mana Indonesia yang rating 106 atau negara 
bangkrut?” tantang Agung Firman. 

“Kita lihat rating Spanyol di atas 30. Juga Irlandia. Nah, 
Irlandia itu persentase debt ratio-nya 110%, di atas PDB 
yang dihasilkan. Tetapi ketahanan ekonomi mereka jauh 
di bawah Indonesia. Tidak ada hubungan antara korupsi 
dan kesejahteraan. Hal hal yang seperti itu boleh saja 
kita tangkap, tetapi kita juga harus cerdas menyikapinya. 
Kita tidak terlalu buruk tetapi memang banyak tantangan 
dan masalah yang muncul,” imbuh Agung Firman lagi. 

Toh, tidak berarti karena belum bangkrut lantas 
Indonesia bisa menghalalkan korupsi. “Pemberantasan 
korupsi tetap harus dilakukan karena merupakan 
perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian 
negara, baik lalai atau sengaja,” ujar Agung Firman. 

“Korupsi jangan hanya diterjemahkan dari kaca mata 
ekonomi makro. Tapi korupsi menyangkut pelecehan 
kepada hukum, integritas, moral dan keadilan,” ujar 
Darmansjah Djumala, Dubes RI untuk Polandia yang 
siang itu turut urun rembuk.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tetap 
harus dilakukan karena merupakan perbuatan melawan 
hukum, yang menimbulkan kerugian negara, baik lalai 
atau sengaja. Maka untuk mengatasinya, menurut Agung 

Firman, perlu dilakukan pendekatan sistemik, sehingga 
lebih menyentuh substansi. Pada  sisi inilah diperlukan 
reformasi birokrasi.
Rekrutmen PNS

 “Reformasi Birokrasi harus dimulai dari rekrutmen 
PNS,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada seminar  
dalam rangka ulang tahun BPKP ke-30 itu. Berkaca dari 
pengalamannya sekitar sepuluh tahun lalu sewaktu masih 
menjadi Bupati Musi Banyuasin, Alex Noerdin pernah 
menambahkan empat test lagi dari yang dipersyaratkan 
pusat dalam rekrutmen PNS di pemdanya. Pusat 
menanyakan mengapa harus diperberat penerimaan 
pegawai negeri (PNS) dengan menambah empat test 
lagi. Namun, Alex berkeras.

“Rekrutmen PNS itu vital. Karena kalau kita merekrut 
PNS, itu berarti kita merekrut dan membayar pegawai 
seumur hidup! Bayangkan, setelah PNS tidak lagi bekerja, 
kita masih membayar uang pensiunnya. Bahkan ketika 
dia meninggal pun, istrinya masih mendapat tunjangan 
kecuali sang istri nikah lagi dengan yang lain,” imbuh Pak 
Gubernur. Terbukti, menurut Alex, Pusat pun kini pada 
gilirannya menambahkan test tersebut.

Dubes RI untuk Polandia Darmansyah Djumala 
menyatakan pentingnya rekrutmen sesuai dengan 
jargon GIGO, alias “garbage in, garbage out”. Kalau yang 
masuk itu sampah, hasilnya pun sampah. Maka proses 
rekrutmen menjadi penting, sehingga kalau rekrutmen 
benar maka yang terjadi adalah DIDO, atau “diamond in, 
diamond out”.

Namun demikian, Anggota BPK RI Agung Firman 
mengatakan meskipun rekrutmen penting, yang tak 
kalah penting adalah proses di dalamnya. “Sebagaimana 
pun bagusnya input SDM, kalau ‘proses’ di dalam instansi 

Reformasi birokrasi butuh komitmen. Sejak rekrutmen 
pegawai, proses bisnis, sampai dengan pengawasannya. 
Hanya saja, ada kendala.

WARTAUTAMA

REFORMASI BIROKRASI 
BUKA

NBASA-BASI!
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kotor, maka SDM yang bagus ini pun akan tercemar, dan 
hasilnya kembali akan menjadi garbage, atau sampah!”

Itu sebabnya, ‘proses’ di dalam birokrasi itulah menjadi 
penting untuk direformasi. Karena ditengarai di dalam 
birokrasi itu lah terjadi berbagai tindak pidana korupsi 
yang mencemari birokrasi itu sendiri.
Faktor Penentu

KA Badaruddin, Sekjen Kemenkeu, mengatakan bahwa 
korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Untuk 
itu,  ada dua faktor kunci, pertama faktor internal, 
yang menyangkut manusia. Hal 
ini disebabkan yang bersangkutan 
tidak punya integritas, ditambah 
kompensasi yang diterima tidak 
bisa untuk  hidup layak. Kedua, 
karena faktor eksternal, yaitu 
tidak ada kepastian hukum dan 
kurangnya pengawasan. Faktor 
kedua inilah yang harus dijawab 
oleh reformasi birokrasi. Adapun 
di Kementerian Keuangan sendiri, 
menurut Sekjen Kemenkeu ini, telah 
melaksanakan reformasi  birokrasi 
dengan landasan tiga pilar, yaitu 
pembinaan SDM yang integral dan 
peningkatan kompetensinya, penataan organisasi dan 
penyempunaan organisasi. “Bahwa ada pegawai kami  
yang tertangkap, itu justru menunjukkan bahwa sistem 
telah berjalan,” ujar KA Badaruddin.

Darmansyah mengakui bahwa di masa lalu memang 
belum ada transparansi dan akuntabilitas yang baik, 
termasuk di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 
tempatnya bekerja. Pengurusan visa dan paspor 

tergantung uang “tip” kepada petugas. “Itu saya akui 
terjadi. Dan saya sebagai generasi muda waktu itu malu. 
Bayangkan, itu Kementerian Luar Negeri, yang mengurus 
dokumen antar negara. Yang dilayani umumnya warga 
yang well educated, dan sudah sering ke luar negeri. 
Tapi birokrasi Kemenlu waktu itu masih seperti tingkat 
kelurahan,” ujar Pak Dubes.

Namun, menurut Darmansyah, sekarang hal itu sudah 
menjadi cerita lama. Terbukti kemudian, bahwa dari 
evaluasi hasil reformasi birokrasi tahun 2007/2008, 

Kemenlu mendapat penghargaan 
dalam hal sistem rekruitmen 
terbaik untuk tingkat kementerian. 
Sekarang dalam birokrasi kami 
nyaris tidak ada peluang KKN, dan 
penerimaan pegawai sepenuhnya 
berdasarkan kompetensi. “Sekarang 
pengurusan dokumen di Kemenlu 
sudah terdapat transparansi 
mengenai jumlah biaya dan lamanya 
pelayanan kepada customer,” imbuh 
Darmansyah.

Semangat Melawan Korupsi
Menanggapi pernyataan pihak 

asing bahwa korupsi justru memperlancar pertumbuhan 
ekonomi, Darmansyah dengan tegas menolak. “Jangan  
mudah percaya pernyataan yang dibuat oleh asing itu. 
Kita harus cerdas. Korupsi adalah masalah hukum, bukan 
hanya ekonomi dan masalah politik karena menyangkut 
keadilan. Dalam praktiknya, dari sisi ekonomi,  hasil 
korupsi selalu dibelanjakan ke dalam aset tak bergerak, 
yang tidak produktif, dan tidak menunjang pertumbuhan 

“... korupsi menyangkut pelecehan
 kepada hukum, integritas, moral
 dan keadilan.”
Darmansjah Djumala, Dubes RI untuk Polandia

Duta besar Indonesia untuk Polandia Darmansjah Djumala mengemukakan pandangannya mengenai pemberantasan korupsi pada seminar 
“Reformasi Birokrasi mencegah Korupsi” di Palembang (27/4).

“...bahwa ada pegawai 
kami  yang tertangkap, 
itu justru menunjukkan 

bahwa sistem telah 
berjalan..!”

KA Badaruddin, Sekjen Kemenkeu.

BASA-BASI!
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ekonomi.”
Karena itu, KA Badaruddin menegaskan, “Saya 

menghimbau, dalam memberantas korupsi,  seluruh 
komponen bangsa ini jangan  pernah menyerah..!” 
Semangat inilah yang diharapkan dapat diwarisi kepada 
generasi muda.

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan IGB Surya 
Negara menyatakan reformasi birokrasi harus dikawal 
dalam sebuah pengendalian intern yang kuat. Untuk itu, 
sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah 
pondasinya. Apalagi, BPKP sebagai pembina SPIP, memiliki 
irisan fungsi dengan KPK yaitu pencegahan korupsi, yang 
konkritnya diwujudkan dalam kerjasama BPKP-KPK untuk 
pencegahan korupsi, dengan kegiatan koordinasi dan 
supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi.

Tantangan Utama
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan 

ada lima permasalahan yang harus dihadapi dalam 
penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Pertama, 
bagaimana cara mengintegrasikan ekonomi domestik  
untuk bersaing dengan kompetitor global. Kedua, 
usaha mengoptimalkan dan memobilisasi sumber daya 
Indonesia. Ketiga, strategi implementasi reformasi 
birokrasi. Keempat, peningkatan kualitas percepatan 
pembangunan. Dan kelima, bagaimana memperkuat tim 
ekonomi sebagai pelaksana kebijakan.

“Dunia sekarang sudah tidak berbatas. Untuk bisa 
terintegrasi dengan ekonomi global, maka domestik 

harus terintegrasi lebih dahulu. Kalau tidak, kita yang 
akan tercabik-cabik,”  ujar Faisal Basri pada kesempatan 
terpisah.

Melihat penerapan reformasi birokrasi sampai dengan 
tahun berjalan, Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar 
menegaskan, hal mendasar dalam masalah Reformasi 
Birokrasi di berbagai lembaga dan birokrasi di Indonesia 
adalah masalah korupsi yang membunuh birokrasi itu 
sendiri. Celakanya, kini semakin langka pemimpin yang 
dapat memberikan teladan yang baik, sikap pantang 
menyerah dan pekerja keras.

Itu sebabnya, Azwar Abubakar melihat bahwa 
Reformasi Birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan 
sulit. Harus ada kemauan keras dan kesungguhan. “Jika 
kita tidak memiliki kesungguhan, mending tidak usah 
ada Reformasi Birokrasi!” tandas Azwar.

“Ini bagaikan memahat patung batu. Memahat patung 
kan pertama kita pukul batu itu, lantas kita bentuk secara 
kasar dulu, barulah dibentuk halus. Yang terakhir adalah 
membentuk dan mengarsir raut halus-halusnya,” ujar 
Azwar lagi. Nyatanya, kita baru dapatkan batunya saja.

Kenyataan sulitnya menempa birokrasi dapat dilihat  
dari hasil penelitian PANRB tentang transparansi 
anggaran pada 2012 dari Kementrian Keuangan, yang 
hasilnya adalah 46 persen disalahgunakan, 2,4 persen 
bukan pada tupoksinya, dan 4 persen jumlah digitnya 
berlebihan.n

(Tim Warta Utama)

Narasumber seminar “Reformasi Birokrasi mencegah Korupsi” di Graha PUSRI Palembang (27/4).
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WARTAUTAMA

SELASA, 23 Juli 2013, di Kantor Perwakilan BPKP 
Sumsel, Jalan Bank Raya 2 Demang Lebar Daun, 
Palembang, terjadi kesibukan luar biasa. Di luar 

gedung, banyak aparat kepolisian yang berjaga-jaga.
Sejak jam setengah lima sore hari itu, nyaris 

seluruh pejabat tinggi yang berkantor di Palembang,  
mendatangi kantor BPKP Wong Kito. Termasuk  
Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Sekda Provinsi 
Sumsel Yusri Effendi, Walikota Palembang Romy 
Herton, Kapolda Sumsel Saud Usman Nasution, 
Kepala Kejaksaan Tinggi  Sumsel Jhoni Ginting, 
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang H. Teuku 
Ilzanor, Kepala Kantor Perwakilan Hukum dan HAM 
Rinto Hakim, Direktur Niaga PT Bukit Asam Tbk M. 
Djamil, Kalan BPK RI Sumsel Novy GA Pelenkahu, 

Inspektur Pemprov Sumsel Lucky Tariati,  dan para pejabat tinggi lainnya yang ada 
di Palembang. Bahkan Sultan Palembang, yaitu  Sultan Iskandar Badaruddin pun 
berkenan hadir. Ada apa gerangan?

Rupanya, Kaper BPKP Sumsel IGB Surya Negara punya hajatan, yaitu “Rapat 
evaluasi penyerapan anggaran dan buka bersama di BPKP Sumsel”.

Acaranya sendiri berlangsung cukup singkat, dari pukul setengah lima sore sampai 
jam berbuka sekitar pukul enam sore, diisi dengan dua pembicara, ditutup dengan 
ceramah dan buka bersama. Yang luar biasa, justru, antusias para mitra dari kalangan 
para “penguasa” Sumsel itu. Mereka hadir memenuhi undangan Kaper BPKP Sumsel,  
dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel.

Dan sore itu, bisa jadi, seluruh kekuasaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 
tengah berkulminasi dengan titik pusatnya tepat di kantor Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumsel..! Itu sebabnya penjagaan dari aparat keamanan pun demikian ketat. 

Bagi kami, hal ini justru mengharukan. Inilah cerminan “trust” para mitra se-Sumsel 
pada level petingginya yang demikian luar biasa kepada Perwakilan BPKP Sumsel.

TRUST BPKP  
DI TANAH 

WONG  KITO

    Dari kiri ke kanan: Walikota Palembang Romy Herton, Kapolda Sumsel Saud 
Usman Nasution, Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Kajati Sumsel Jhoni Ginting, 
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang H. Teuku Ilzanor, Kalan BPK RI Novy GA 
Pelenkahu dan Kaper BPKP Sumsel IGB Surya Negara.

“..Dan sore itu, bisa 
jadi, seluruh kekuasaan 
yang ada di Provinsi 
Sumatera Selatan 
tengah berkulminasi 
dengan titik pusatnya 
tepat di kantor 
Perwakilan BPKP 
Provinsi Sumsel..! 

   Kaper BPKP Sumsel IGB Surya Negara dan Gubernur 
Sumsel Alex Noerdin.

Kehadiran para petinggi dari mitra BPKP 
Sumsel membesarkan hati kami, bahwa 
“trust” kepada BPKP Sumsel telah ter-
bangun dengan baik.
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Pada rapat evaluasi itu, di sesi pertama, Kakanwil Dirjen 
Perbendaharaan Kemenkeu Rina Robiati membuka mata peserta 
dengan angka yang fantastis mengenai penyerapan di Sumsel. 
“Pada semester satu tahun 2013 ini, penyerapan alokasi APBN untuk 
pemda se Sumsel masih rendah, didominasi rendahnya belanja 
modal hanya sebesar 2,7 T, atau 29,27 persen. Bahkan masih ada 40 
satker yang penyerapannya masih nol. Penyerapan anggaran yang 
tinggi justru pada dana hibah. Ada apa ini?” ujar Rina.

Dari sisi APBD, Sri Penny Ratnasari, Direktur Wilayah III Deputi 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, menunjukkan 
data: sampai dengan semester satu 2013 belum ada pemda di 
Sumsel yang bisa menyerap sampai 50 persen anggaran, sebagai 
ukuran ideal. Adapun penyerapan yang ditunggu masyarakat adalah 
penyerapan belanja modal. “Dengan belanja modal, fasilitas untuk 
masyarakat akan terwujud, mendukung pembangunan, dan memicu 
pertumbuhan ekonomi. Ini yang justru sering terabaikan dalam 
penyerapan anggaran” ujar Sri Penny. 

Itu sebabnya, sambung Sri Penny, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas 
Keuangan Negara, Presiden menugaskan BPKP untuk melakukan 

evaluasi penyerapan dan memberikan rekomendasi 
percepatan penyerapannya. Langkah konkritnya, dibentuk 
Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 
yang diketuai oleh Ketua UKP4, Kuntoro Mangusubroto, 
dan Wakil Ketua sebanyak dua orang yaitu Wakil Menteri 
Keuangan, Any Ratnawati dan Kepala BPKP, Mardiasmo.  

Sri Penny Ratnasari menyebutkan penyebab utama 
rendahnya penyerapan adalah penetapan APBD yang telat 
diketok palu oleh DPRD. “Kalau penetapan APBD saja sudah 
telat, maka berikutnya potensi terjadinya penyimpangan 
dari peraturan akan semakin besar. Ujungnya, penyerapan 
yang diharapkan tidak tercapai,” tegasnya. 

Pentingnya fungsi BPKP dalam hal ini, seperti disampaikan 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara 
adalah peranan BPKP sebagai auditor Presiden yang 
diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi 
penyerapan anggaran, bekerjasama dengan Dirjen 
Perbendaharaan Negara dengan Kanwilnya di provinsi. 

Untuk mengantisipasi “kegalauan” para pejabat negara 
dan daerah dari kesalahan terhadap peraturan yang berlaku 
yang mengakibatkan anggaran tidak terserap, Kepala 
Perwakilan BPKP IGB Surya Negara mengatakan bahwa 
BPKP berperan untuk melakukan “clearing house” . 

“Apabila ada permasalahan, silakan datang ke BPKP. 
Jangan tunggu permasalahan itu menjadi kasus hukum,” ujar 
Surya Negara. “Untuk itu, segera inventarisir permasalahan, 
kemudian komunikasikan dengan BPKP. Kita bahas bersama 
untuk mencari jalan keluarnya. Inilah fungsi BPKP sekarang, 
yang lebih menekankan upaya mencegah korupsi”. Dengan 
paradigma BPKP itu, diharapkan mitra memperoleh nilai 
tambah.  Tak heran apabila “trust” pun terbangun. n (ds)

    Rina Robiati                                               Sri Penny Ratnasari

Arah jarum jam: Gubernur Sumsel Alex Noer-
din, Kaper Sumsel bersama Kajati Sumsel Jhoni 
Ginting, Kaper Sumsel bersama Sultan Iskandar 
Mahmud Baddarudin, EVP Divre III PT KAI 
Slamet Suseno dan Direktur Niaga PTBA M. Dja-
mil, serta Kaper Sumsel yang menyambut Kapolda 
Sumsel Saud Usman Nasution. 
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INVESTIGASIBPKP

TINDAK kecurangan saat ini terus terjadi. Kecurangan atau yang 
sering disebut fraud dilakukan dengan beragam modus dan semakin 
berkembang seiring perkembangan zaman. 

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2011 
menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 saja, nilai kecurangan dari 
tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan KPK sebesar Rp152,96 
triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penyelamatan keuangan negara dan 
kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152,43 triliun dan 
penyelamatan potensi keuangan negara akibat pengalihan hak barang 
milik negara (BMN) sebesar Rp532,20 miliar. 

Menurut KPK, nilai tersebut didapatkan bukanlah dengan penindakan, 
melainkan melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi 
dengan instansi pemerintah yang terkait, seperti BP Migas, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Hal ini semakin menasbihkan pentingnya upaya 
pencegahan bersama tindakan-tindakan represif dalam pemberantasan 
fraud. 

Fraud merupakan suatu istilah yang secara umum diartikan sebagai 
kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memeroleh keuntungan 
secara material maupun non-material. 

Korupsi telah merugikan masyarakat. Saat ini jamak diketahui bahwa 
untuk mendapat pelayanan prima dari instansi pemerintah, masyarakat 
seringkali terpaksa memberikan gratifikasi ke aparat pemerintah. 
Tanpa gratifikasi tersebut, aparat pemerintah seringkali memperlambat 
pelayanannya kepada masyarakat dengan berbagai alasan. Parahnya 
tingkat korupsi di Indonesia tercermin dari adanya 51,592 laporan yang 
diterima KPK pada tahun 2011. 

REFORMASI  
BIROKRASI 

SEBAGAI  
INSTRUMEN 

PREVENTIF 
TERJADINYA 

FRAUD

Oleh: Suryono Heru Nugroho



Reformasi Birokrasi |CINDO 17   

30Tahun
B P K P

Reformasi birokrasi di Indonesia
Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan reformasi 

administrasi   yang  berlaku secara umum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan 
untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, 
bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar 
dan kode etik aparatur negara. 

Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi tersebut, secara 
teknis diatur oleh Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) 
dengan berpijak pada Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Berdasarkan sejarahnya setelah era reformasi, reformasi 
birokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 2004-2009 yang 
disebut dengan Reformasi Birokrasi Gelombang I. Pada masa 
itu, reformasi birokrasi bersifat instansional, dengan sasaran 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Area 
perubahan reformasi di kelembagaan (organisasi), budaya 
organisasi, ketatalaksanaan, regulasi – deregulasi dan 
SDM. Sedangkan Reformasi Birokrasi Gelombang 
II pada tahun 2010 – 2014 bersifat nasional dan 
instansional, dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu 
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat, dan meningkatnya 
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

Reformasi birokrasi yang menyeluruh tersebut 
diharapkan dapat mendukung tercapainya tata 
kelola yang baik (good governance) dalam 
organisasi. Indikator keberhasilan penerapan 
tata pemerintahan yang baik (good governance) 
tersebut, yaitu terlihat dari peningkatan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber 
Daya Manusia (SDM), peningkatan pelayanan 
publik, peningkatan partisipasi masyarakat, 
peningkatan transparansi, peningkatan 
akuntabilitas, serta penurunan angka korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN). 

Dengan tercapainya tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) dalam suatu 
organisasi akan memberikan iklim yang 
mempersempit terjadinya kecurangan baik 
berupa pelaksanaan kegiatan yang melanggar 
ketentuan maupun   kesengajaan melakukan 
kecurangan untuk memperkaya diri sendiri 
maupun orang lain (gratifikasi/suap).n

Kerjasama Aparat Penegak 
Hukum dalam Criminal 
Justice System
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INSTANSIVERTIKAL

BULAN Desember banyak mendung. Langit 
kelam dihiasi awan hitam yang menggumpal. 
Petir sesekali berkilat menyambar bumi diiringi 

gemuruh geledek yang terkadang mengagetkan. 
Memang bulan ini menurut bahasa Jawa adalah 
“gede-gedene sumber”. Artinya hujan sering terjadi 
sehingga air meluap dan banjir.

Mendung Bulan Desember ternyata sangat 
dirasakan oleh si Alan, pejabat pembuat komitmen 
(PPK) proyek pembuatan jalan. Hatinya “dag-dig-
dug”, mengingat sampai dengan pertengahan Bulan 
Desember penyelesaian pekerjaannya baru lima 
puluh lima persen. Menurut perkiraan, pekerjaan 
jalan itu tidak akan selesai dengan cara apapun. 
Mau ditambah alat, pekerja dan lembur shift tiga 
kali sehari, tidak bakalan selesai. 

Meskipun hatinya galau dan gontai, dia tetap 
berusaha menguatkan diri mencari petunjuk. 
Dia mendatangi Badan Auditor Presiden untuk 
bertanya sekaligus berharap mendapat jalan 
keluar. Selidik punya selidik, akhirnya ditemukan 
penyebab keterlambatannya. Pekerjaan tersebut 
secara logika membutuhkan waktu yang lebih lama 
dibanding waktu yang tertera di kontrak. Namun  
sebagai Pegawai Negeri yang ingin mengabdi-loyal-
menginginkan batu loncatan karir, maka diterimalah 
jabatan PPK yang sebenarnya sangat riskan.

Dari hasil diskusi yang diperoleh, semua keputusan 
memang berpulang pada dirinya. Dia merenung 
dan berdoa atas dilema yang dihadapi. Keputusan 
apa yang harus diambil? Memutus kontrak dan 
memenuhi segala kewajibannya atau melanjutkan 
pekerjaan dengan segala risikonya? Dicobanya untuk 
menilai positif dan negatifnya dengan pemikiran 
yang sederhana.

Memutus kontrak dan memenuhi segala 1. 
kewajiban

Nilai positif
Sesuai kontrak dia terbebas dari risiko • 
pekerjaan.
Kemungkinan tidak merugikan Negara, • 
karena jaminan pelaksanaan pekerjaan dapat 
dicairkan.
Risiko menghadapi kasus hukum relatif kecil.• 

Nilai negatif
Kinerjanya dianggap tidak berhasil• 
Menghukum rekanan (blacklist) dengan dalih • 
pasal kontrak, padahal kontrak tersebut tidak 
realistis dari segi waktu
Pekerjaan tersebut berisiko tidak memberikan • 
manfaat, karena belum selesai, sehingga 
mengganggu pelayanan masyarakat
Pekerjaan tersebut berisiko terbengkalai, • 
karena tidak ada jaminan bahwa tahun depan 
tersedia anggaran untuk melanjutkannya.

Melanjutkan pekerjaan dengan segala 2. 
risikonya

Nilai positifnya
Mampu memperbaiki nilai kinerjanya, karena • 
menyelesaikan tugas dan kewajibannya
Kemungkinan pekerjaan selesai, memberi • 
manfaat pada masyarakat, walaupun 
terlambat
Rekanan dapat memenuhi kewajibannya • 
dengan baik, walaupun kemungkinan harus 
menanggung denda maksimal keterlambatan
Meminimalisir risiko terbengkalai, walaupun • 
terpaksa “mengamankan/(blokir)” dana.

Nilai negatifnya
Melanggar prosedur (kontrak)• 
Terpaksa tidak jujur, melakukan rekayasa Berita • 
Acara Penyelesaian
Risiko dipermasalahkan secara hukum dengan • 
kondisi yang terjadi, sehingga merepotkan.

BALADA
AKHIR TAHUN
YANG MENCEKAM
Oleh: Bambang Kardiono
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Bagi si-Alan, tidak ada yang nikmat dari pilihan-
pilihan tersebut. Pilihan yang tersedia bagaikan 
buah simalakama. Yang memprihatinkan, kejadian 
tersebut ternyata tidak saja dialami si Alan, namun 
juga oleh Bang Unan, Mas Ukan dan banyak yang 
lain lagi. 

Si Alan merenung, apakah ini takdirnya atau 
memang ada ketidakjelasan dalam prinsip 
pengelolaan anggaran. Kalau sudah masuk periode 
tanggal 15 sampai dengan 31 Desember, pasti 
menjadi momok menakutkan bagi seluruh unit 
organisasi dan para pengelolanya. Seandainya itu 
bisa diubah agar tidak membuat susah, apakah 
mungkin?

Si Alan berandai-andai sebagai berikut:
Tanggal 31 Desember, hanya sebagai 1. cut off 
dalam pengelolaan anggaran, jadi tidak perlu 
menutup seluruh kegiatan beserta uangnya. 
Selanjutnya hanya perhitungan yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang dilaporkan 
untuk data Kementerian Keuangan.
Saldo kas unit organisasi dilaporkan 2. 
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas, 
dan menjadiz saldo akhir organisasi (serta 
menjadi saldo awal tahun berikutnya). Dengan 
demikian saldo tersebut tetap dapat digunakan 
untuk operasional saat DIPA yang baru belum 
dipegang.
Yang perlu selalu disetorkan ke Kas Negara 3. 
adalah Penerimaan Negara (Pajak, PNBP dan 
Sumber lainnya). Sisa kas unit organisasi atau 
kegiatan/proyek (yang belum selesai) tidak 
perlu disetorkan, namun dapat langsung 
digunakan untuk pendanaan seterusnya.
Sisa dana atas kegiatan/proyek yang telah 4. 
selesai dapat diakui sebagai saldo unit 
organisasi atau disetorkan ke Kas Negara.

Dengan perubahan prinsip tersebut, maka 

Menteri Keuangan tidak perlu membuat kebijakan 
perkecualian pada saat akhir tahun yang terkadang 
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Bagi 
si Alan kondisi tersebut menguntungkan segala 
pihak, karena :

Kontrak dapat dibuat menyeberang tahun 1. 
tanpa harus ada eskalasi (masa kontrak 
maksimal 12 bulan), sehingga tidak harus 
memaksakan akhir tahun harus selesai (hanya 
sebagai cut off). 
Hasil pekerjaan atas kontrak dengan masa 2. 
waktu yang cukup tentunya relatif lebih baik 
daripada yang dipaksakan harus selesai akhir 
tahun.
Memperkecil permasalahan hukum yang 3. 
selama ini terjadi akibat permasalahan 
penyelesaian akhir tahun.
Terhadap pelaksana kegiatan/proyek dinilai 4. 
kinerjanya berdasarkan waktu kontrak yang 
ideal, apabila tidak mampu maka tidak 
diberikan penghargaan, atau malah dapat 
dikenakan sanksi administrasi.
Dapat dipermasalahkan hukum apabila ada 5. 
indikasi korupsi, yang melanggar peraturan, 
merugikan negara, menguntungkan diri 
sendiri/orang/pihak lain. 
Dalam pelaporan keuangan lebih realistis dan 6. 
menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Semoga renungan si Alan yang malang mendapat 
pencerahan dan dukungan, sehingga akhir tahun 
selanjutnya menjadi hari-hari yang manis dan 
menyenangkan.n  
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INTERNAL Audit Capability Model atau IA-CM bagi 
saya adalah kenangan salju putih yang menerpa di 
medio Desember 2012 di Ohio State, Amerika Serikat 

yang dingin. 
Tak hanya dinginnya salju, dinginnya kemurungan juga 

menyambut kedatangan saya dan 14 kawan BPKP lain 
dengan adanya dua kali peristiwa penembakan maut 
oleh remaja Amerika kepada puluhan masyarakat dan 
anak-anak sekolah di Oregon dan Connecticut. Namun, 
di tengah bendera-bendera setengah tiang yang berkibar 
layu di seluruh negara bagian wilayah Paman Sam dengan 
keprihatinan yang menyedihkan itu, semangat kami 
menimba ilmu di negeri adidaya itu tak pernah surut. 

Trotoar sepanjang Tuttle Crossing Bolevard, adalah 
saksi bisu perjalanan dan semangat kami yang berjalan 
kaki menerjang cuaca Ohio yang beku dari wisma ke 
kampus sejauh 1,5 km setiap hari, kecuali Sabtu dan 
Ahad, selama dua minggu. Selama masa itu, setiap pagi, 
sejak hari pertama yang masih jet lag,  kami menapak 
dan menyeberangi lalu lintas yang sepi dari tepian 
Emerald Parkway Street, Dublin, sampai akhirnya tiba 
di kampus The Institute of Internal Auditor (IIA). Di 
kampus  beraroma keju dari hidangan yang siap disajikan 
itu, kami mulai menggunakan segenap kemampuan 
bahasa Inggris kami dengan menyapa staf administrasi 
dan dosen,  menggantung pakaian anti dingin kami, dan 
memasuki kelas. Sepanjang 12 hari itu, kami menekuri 
dengan takzim buku-buku, mendengarkan dan berdiskusi 
dengan dosen bule kami di sana. Semua tentang IA-CM.

***
Apakah gerangan IA-CM, yang membuat saya harus 

menempuh penerbangan KLM setengah perjalanan dunia, 
Palembang-Jakarta-Columbus, via Amsterdam selama 22 
jam, dengan jetlag time 12 jam itu ? Saya pun membuka 
hasil riset The Institute of Internal Auditors Research 
Foundation (IIARF) tentang metoda yang dikembangkan 
terakhir tahun 2009 oleh lembaga kenamaan dunia ini. 
Di sana  IA-CM for the public sector didefinisikan sebagai 
“..a framework that identifies the fundementals needed 
for effective internal auditing in the public sector.” Sebuah 
kerangka kerja yang mengidentifikasikan kebutuhan 
fundamental internal audit sektor publik agar bisa 
berperan efektif. IA-CM menyediakan roadmap (peta), 
sebagai tahapan pengembangan, bagaimana internal 
audit di pamong praja itu bisa efektif.  

Di dalam model IA-CM, kapabilitas APIP dibagi menjadi 
lima level, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), 
Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 
(Optimizing).

Bagi pegawai di lingkungan BPKP, IA-CM sebenarnya 

bukan barang baru. Bekal kami ke Amerika soal IACM ini, 
sesungguhnya juga tidak dari nol. Toh sudah ada beleid 
Peraturan Kepala BPKP nomor: Per–1633/K/JF/2011 
tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang tak lain 
adalah IACM. Bahkan dengan IA-CM ini pula, pada tahun 
2010, BPKP dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 
Auditor (Pusbin JFA)-nya, telah memetakan kapabilitas 
APIP di Indonesia, dengan hasil: 93% APIP di Indonesia 
masih berada pada Level 1 (Initial) alias masih serabutan, 
ad-hoc dan tidak terstruktur, sedangkan sisanya 7% 
berada pada Level 2 (Infrastructure) dengan peran masih 
sebatas mengaudit kepatuhan.

Namun materi meningkatkan kapabilitas APIP 
tampaknya tak habis-habisnya untuk digali lebih dalam, 
sampai dikejar ke negara asal. Apa boleh buat. Peran 
BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang SPIP antara lain memang sebagai  pembina APIP. 
Belum lagi dikuatkan dengan pernyataan Misi Ketiga 
BPKP, yaitu “Meningkatkan Kapasitas APIP”. 

Itu sebabnya, kebutuhan pengetahuan akan jurus 
membangun internal audit yang efektif di pemerintah 
Indonesia itu menjadi concern saya dan 14 kawan 
lainnya selama dua minggu, sejak 10 sampai dengan 24 
Desember 2012, di Ohio, Amerika Serikat. 

Di Ohio, kebutuhan untuk itu dipenuhi antara lain oleh 

Pemerintah Ohio State, AS, menggenjot internal auditnya dengan IACM. Lima belas pegawai BPKP, 
diterjunkan untuk belajar langsung ke sana. Termasuk Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP 

Sumsel yang menuliskannya untuk Anda .

Palembang - Columbus, Memburu IACM
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Pemerintah Ohio State, AS, menggenjot internal auditnya dengan IACM. Lima belas pegawai BPKP, 
diterjunkan untuk belajar langsung ke sana. Termasuk Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP 

Sumsel yang menuliskannya untuk Anda .

Palembang - Columbus, Memburu IACM

dua dosen bule di kampus IIA Dublin Ohio, yaitu James 
C. Key, CIA dan Elizabeth MacRae, CGAP. Di samping itu, 
kami juga mendapatkan materi langsung dari Joe Bell 
sang inspektur Negara Bagian Ohio dan Jim Kennedy, 
Deputy Director of Accounting and Reporting, dalam 
kunjungan kami ke Kantor The Office of Internal Audit 
(OIA) di Gedung Rhodes State Office Tower, Columbus 
(sekitar 20 menit bermobil dari kampus kelas rutin kami 
di Dublin). 

Di kampus IIA Dublin, dosen yang mengajar pada minggu 
pertama  adalah James C. Key, CIA. Kami memanggilnya 
“Jim” (“Just call me Jim!” ujarnya setiap kami mencoba 
memanggilnya dengan sapaan “Sir”). Bagi kami, Jim 
adalah dosen yang energik sekaligus humoris. Seorang 
pria setengah baya dengan tipikal auditor senior dan 
segudang pengalaman. Ia mantan Director Internal Audit 
IBM Corporation, yang ketika masih aktif di perusahaan 
kaliber internasional itu bertanggungjawab atas 
pelaksanaan audit di wilayah Amerika Utara dan Asia 
Pacific. Di IIA, Jim bertugas antara lain sebagai fasilitator 
para eksekutif entitas audit. 

Pada minggu pertama itu, Jim menguraikan antara lain 
mengenai standar dan kode etik yang tercantum dalam 
International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing dan Code of Ethics, yang menjadi 
bagian tidak terpisahkan dari IACM itu sendiri. Selain itu, 

cara penilaian kegiatan internal auditor pun dipandunya 
dengan buku “Quality Assessment Manual for the Internal 
Auditor Activity”.  

Jim menegaskan pentingnya “Internal Audit Charter”. 
“Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab kegiatan 
internal audit harus secara formal tercantum dalam 
Internal Audit Charter, yang sejalan dengan Definition of 
Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. 
Charter ini berisi sifat (nature) dari laporan fungsional 
chief audit executive kepada the board; kewenangan 
akses atas pencatatan, personal, dan properties yang 
relevan dengan kinerja penugasan; serta mendefinisikan 
ruang lingkup kegiatan internal audit,” tegas Jim. 

Untuk itu, Chief Audit Executive (CAE, Kepala 
Inspektorat) secara periodik harus meriviu internal audit 
charter dengan pimpinan dan the board. The Board 
yang dimaksud di sini adalah Board of Commitee, yang 
kemudian semakin kami pahami posisinya ketika kami 
menyaksikan langsung pertemuan antara audit commitee 
dan The office of Internal Audit (OIA) di Columbus.   

Ada pun pada minggu kedua, disamping James C. Kay 
(Jim), hadir pula di kampus IIA Dublin itu dosen lain, 
yaitu Elizabeth MacRae, CGAP, atau biasa dipanggil 
Libby. Ini keberuntungan kami yang lain. Harap tahu 
saja, Libby tak lain adalah peneliti utama dan penyusun 
utama buku “Internal Audit Capability Model (IA-CM)” 
for The Public Sector yang menjadi rujukan para internal 
auditor seluruh dunia.  Tak hanya itu, Libby juga pernah 
berkunjung ke Jakarta, bahkan singgah ke kantor BPKP 
Pusat, bertemu dengan pejabat BPKP di sana. Dari Libby 
kami benar-benar mendapat pengetahuan sekaligus 
pengalamannya di Indonesia mengenai kondisi internal 
auditor pemerintah (APIP) di Indonesia yang memang 
masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan hasil 
riset dan buku yang ditulisnya itu.

***
Selain Jim dan Libby yang mengajar kami di kampus 

Dublin, kami juga melakukan kunjungan ke Office of 
Internal Audit (OIA) di Columbus, pada hari ke empat (13 
Desember 2012) dan ke dua belas (21 Desember 2012). 

Office of Internal Audit (OIA) yang kami kunjungi 
kantornya di Rhodes State Office Tower, East Broad 
Street, Columbus, itu adalah internal auditor di bawah 
Gubernur Negara Bagian Ohio. OIA merupakan divisi 
yang bertanggung jawab untuk melaporkan secara 
administratif kepada Director of The Office Budget dan 
Management (OBM) dan secara fungsional kepada Audit 
Committee (AC). 

Office of Internal Audit (OIA)  dipimpin seorang Chief 
Audit Executive (CAE) dan memiliki personil auditor dan 
staf sebanyak 25 orang. Kedudukan OIA dan prosedur 

Peserta shortcourse, termasuk Kabid 
Akuntan Negara BPKP Sumsel 
(kedua dari kanan), bersama pen-
gajar: Jim dan Libby (di tengah)  
berpose di depan kelas, di kampus 
IIA, Dublin - Ohio.
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kerjanya secara konkrit 
benar-benar merujuk 
kepada IA-CM.

Adapun Audit Committee 
(AC) terdiri dari lima 
anggota, bertugas untuk 
membantu Gubernur 
Ohio dan Direktur 
OBM dalam melakukan 
pengawasan (oversight), 
baik pelaporan keuangan, 
pengendalian intern dan 
manajemen risiko, proses 
audit, dan kepatuhan 
terhadap peraturan 
yang berlaku. Tujuan, 
kewenangan, komposisi 
anggota, kompensasi, 
rapat dan komunikasi serta 
rapat tercantum dalam 
Charter Audit Committee.

Lima anggota Audit 
Committee, sesuai dengan Charter Audit Committee, 
adalah satu orang ketua merangkap anggota yang mewakili 
publik, berasal dari eksternal manajemen, ditetapkan 
Gubernur Ohio. Dua orang anggota mewakili publik yang 
ditetapkan the Speaker of House of Representative, salah 
satunya adalah orang yang direkomendasikan Minority 
Leader dari House of Representative. Dan, dua 
orang anggota lainnya ditetapkan the President 
of the Senate, salah satunya adalah orang 
yang direkomendasikan oleh Minority 
Leader dari Senate.

Pada kunjungan pertama, 13 Desember 
2012, dengan didampingi Pak Inspektur alias 
Chief Audit  Executive (CAE) Joe Bell, di lantai 
35 Rhodes State Office Tower, Columbus, 
kami dan masyarakat lain dapat menyaksikan 
langsung diskusi antara para ketua dan anggota 
Audit Commitee dan Office of Internal Audit Ohio State, 
tentang temuan dan permasalahan publik yang harus 
ditindaklanjuti. 

Pada kunjungan ke dua ke Office of Internal Audit 
(OIA), 21 Desember 2012, kami diberikan kelas khusus 
dengan pemberian materi langsung oleh Joe Bell sebagai 
Kepala Inspektorat Negara Bagian Ohio, alias Chief Audit 
Executive (CAE) Ohio State, juga Jim Kennedy, Deputy 
Director of State Accounting and Reporting.

Keseriusan OBM dan OIA dengan internal auditnya 
mengadopsi model IACM benar-benar terlihat ketika 
Jim Kennedy memaparkan slidenya. Bagan IACM yang 
dipaparkan Jim itu ditandai dengan warna blok kuning 
dan hijau. Joe Bell, sang Inspektur (CAE), menjelaskan 
bahwa blok kuning itu berarti target dua tahun ke 

depan, sedangkan blok 
hijau berarti pencapaian 
yang harus dijaga. Untuk 
kemajuan melangkah ke 
level berikut, menurut 
Joe Bell, seberapa pun 
kecilnya langkah itu 
tetap harus dimulai. 
“Start small and you get 
a bulding block,” ujar Joe 
Bell. 

Secara jujur, Jim 
Kennedy mengatakan  
secara IACM kantornya 
berada pada level empat. 
“Dalam mengefektifkan 
sebuah proses kami 
mencari bentuk key 

documents-nya.  IACM 
menjadi self assessment 
tool, dengan sebuah 
kesadaran bahwa proses 

kunci setiap level akan membawa ke level berikut. 
Sehingga untuk itu kami harus senantiasa prepare for a 
self assessment.”

Keseriusan mereka menekuni dengan takzim bagan 
IACM itu, terlihat dengan meeting setiap dua minggu 
dengan senior manajemen. Kebijakan dan prosedur riviu 

setiap tahun, dan ukuran kinerja senantiasa 
dikembangkan.

***
Salju putih yang turun mendekati 

perayaan Natal, turut pula mengiringi kami 
meninggalkan Ohio pada 24 Desember 
2012. Bekal kami tentu tak hanya buku-
buku baru, tetapi juga pengetahuan dan 
pengalaman baru yang mengisi benak 

kami. Antara lain, diperlukan keseriusan dan 
komitmen pimpinan untuk membangun 

internal auditnya melalui Internal Audit Charter, yang 
masih absen dari hiruk pikuk dunia internal audit 
pemerintah Indonesia. Selain itu, pemberdayaan kepada 
entitas internal audit sesuai standard dan IACM harus 
pula didukung dengan audit commitee yang anggotanya 
terdiri dari beberapa unsur, yang untuk inspektorat 
pemerintah daerah, merupakan kumpulan profesional 
dari beberapa usulan kepala daerah, maupun legislatif 
dan perwakilan daerah.

Seiring dengan dinginnya salju yang menerpa kami di 
Ohio menjelang peringatan hari raya Natal di Amerika, 
dengan perjalanan ini, entah kenapa, kami serasa dapat 
melihat permasalahan dengan lebih dingin pula. n

(Dikdik Sadikin)

   Bersama Joe Bell sang inspektur Negara Bagian Ohio, di lobby 
Rhodes State Office Tower, Columbus, Amerika Serikat. 
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LAPANGAN Windrush, Brixton, bagian Selatan 
London, pertengahan April lalu dipenuhi sekitar 
300 orang yang bersukacita. Mereka bernyanyi, 

minum-minum, dan menari. Mereka merayakan 
meninggalnya Margaret Thatcher, perdana menteri 
perempuan pertama Inggris itu.  

Brixton memang bukan wilayah yang ramah terhadap 
Iron Lady itu. Daerah buruh itu pernah dilanda 
kerusuhan massal pada April 1998 dan September 1985 
akibat kebijakan Thatcher. Dan Brixton, sepeninggal 
Thatcher tanggal 8 April 2013, bukan satu-satunya 
wilayah yang berpesta sebagai wujud kebencian 
kepada perdana menteri yang sudah lengser sejak 
23 tahun lalu itu. Kumpulan penduduk yang berpesta 
dengan tujuan yang sama tampak pula di  Bristol, Leeds, 
Livepool, Newcastle, Manchester, Lapangan Trafalgar- 
London, Lapangan George – Glasgow, Scotlandia, serta 
Derry dan Belfast di Irlandia. Pada masanya, Thatcher 
memang pernah memberlakukan pemberangusan 

serikat pekerja, melakukan deregulasi sektor keuangan 
dan privatisasi perusahaan negara.  Namun, demikian 
bersalahkah Thatcher?

Sewaktu Thatcher naik menduduki kursi Perdana 
Menteri (PM) pada 1979, perekonomian Inggris seperti 
Yunani dan Siprus yang tengah sakit akut. Hidup negara-
negara itu ditopang oleh solidaritas dunia, khususnya 
komunitas negara zona euro, yang cemas penyakit akut 
mereka menjalar ke negara atau kawasan lain. 

Pada masa itu, warga Inggris harus menunggu 
enam bulan untuk mendapatkan sambungan telepon. 
Mereka juga dilarang membawa uang ke luar negeri 
melebihi 50 poundsterling dan menunggu kemurahan 
para pemimpin serikat buruh untuk mendapatkan 
pekerjaan.

Inflasi Inggris pun merajalela. Pajak demikian 
mencekik, dan retribusi pendapatan investasi hingga 
98% mematikan inisiatif kewirausahaan. Pada 1977, 

Luka RB 
di Jaman Thatcher
Reformasi birokrasi memang resep manjur sebuah 
kemajuan. Tetapi, hati-hati dengan dampak 
bawaannya. Reformasi birokrasi di jaman Thatcher 
adalah sebuah pelajaran berharga.

TOKOHDUNIA
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Inggris harus menerima uluran tangan Dana Moneter 
Internasional sebagaimana Indonesia saat menghadapi 
krisis 1998.

Belum lagi para birokrat Inggris yang hampir menguasai 
seluruh sektor bisnis, seperti  telekomunikasi, kereta api, 
maskapai penerbangan British Airways, Thomas Cook,  
dan Pickfords. Semua sektor yang dikuasai pemerintah 
itu lumpuh lantaran inefisiensi dan birokratisasi yang 
merajalela, pelayanan pelanggan pun terabaikan. 
Industri Inggris nyaris bangkrut dengan rendahnya 
produktivitas, terlalu banyaknya tenaga kerja, dan 
reputasi sebagai penghasil barang dengan kualitas 
buruk. Belum lagi soal pemadaman listrik yang dianggap 
lazim, sehingga kalangan industri hanya bisa beroperasi 
tiga hari dalam sepekan guna menghemat energi.

Maka Thatcher pun, dalam istilah Goenawan 
Mohamad, “menendang” dan “mengubah”. “With all 
due my respect Sir, I have done battle, every single day 
of my life..!” kata sang Iron Lady kepada para politikus. 
Kata “battle” atau “perang” dipakainya sebagai idiom 
yang menghujam, yang diyakininya dapat membawa 
perubahan. Karena, bagi Thatcher, politik tak bergerak 
dari pemufakatan, tapi dari suatu yang harus “dilawan”. 
Di sebuah pertemuan Partai Konservatif, ia angkat 
sebuah buku Friedrich von Hayek, dan dibantingnya ke 
atas meja seraya berkata: “Ini lah yang kita yakini..!”

Keyakinan bagi Thatcher memang sesuatu yang 
tak bisa dinegosiasikan. Thatcher seorang Kristen 
Methodis, tapi bukan cuma dalam agama ia tak ragu. 
Baginya, sosialisme adalah janji yang salah. Puteri dari 
Alfred Roberts dan Beatrice Ethel (née Stephenson) 
yang lahir 13 Oktober 1925 di Grantham, Lincolnshire, 
itu  tak ingin meneruskan Inggris yang sejak awal abad 
20 menyediakan anggaran besar untuk melindungi 

orang yang tak produktif. Ia tak percaya Negara harus 
membantu mereka yang miskin dan jompo. Sebuah 
welfare state baginya adalah kedermawanan yang tak 
pada tempatnya. Maka, Thatcher pun menghentikan 
peran negara dalam perekonomian. Thatcher 
mereformasi birokrasinya dengan lebih langsing 
sebagai konsekuensi penghentian peran itu, dan 
menahan birokratnya untuk tidak terjun berbisnis. 
Pasar bebas, menurutnya, akan lebih efisien dan 
efektif membereskan dan menata perekonomian. 
Negara cukup sebagai “wasit”.  

Fakta menunjukkan Thatcher berhasil 
membangkitkan produktivitas manufaktur ekonomi 
negaranya. Menurut  survei OECD, Inggris yang pernah 
berada di peringkat ke-12, naik ke peringkat ke-5 
dalam periode 1979-1994. Bahkan memasuki 2007, 
produktivitas per kepala di seluruh perekonomian 
sederajat dengan Jerman.

Inggris saat itu memang tak lagi menjadi apa yang 
disebut Goenawan Mohamad sebagai “Si Sakit dari 
Eropa”. Terapi gebrakan Thatcher terbukti manjur.  

Thatcher telah menghentikan sosialisme sebagai 
sebuah utopia. Kapitalisme terbukti bisa lebih 
efisien dan efektif menyediakan barang dan benda 
yang diimpikan orang banyak. Tapi ada yang luput 
dilihat: apa yang disebut Fred Hirsch sebagai 
“social limits to growth”, batas sosial pertumbuhan 
ekonomi. Ketika kian banyak orang memperoleh 
barang yang diinginkan, baik mobil mewah, maupun 
gelar akademik, ketika itu pula mereka yang 
memperolehnya belakangan tak lagi merasakan 
keistimewaan. Bahkan jalan ke arah sukses semakin 
desak mendesak,  dan lowongan kerja yang tak 
bertambah lebar. Dan frustasi datang kembali. 
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“Masalahnya, bukan dia sekarang sudah meninggal. 
Saya menyesal, untuk kepentingan jutaan orang, 

bahwa ia pernah lahir.”
Derek Hatton, Wakil Pemimpin Dewan Kota Liverpool, 

mengenai meninggalnya Margaret  Thatcher.

Frustasi itu menunjukkan bahwa kapitalisme 
juga sebuah janji yang salah.  Dengan reformasi 
birokrasinya, Thatcher tak hanya memetik 
keberhasilan ekonomi, tapi tertimpa pula segala 
dampak bawaannya. Ekonomi negaranya secara 
total membaik, tapi jumlah pengangguran naik dari 
sekitar 4 persen menjadi di atas 9 persen. Orang yang 
hidup di bawah garis kemiskinan meningkat sampai 
di atas 22 persen. Jurang antara yang kaya dan miskin 
melebar, dan Inggris menjadi negeri yang paling 
parah ketimpangan sosial ekonominya di Eropa. 

Julian Styles (58 tahun),  sebagaimana korban-korban 
lain, masih menyimpan kegeraman atas pemecatannya 
di tahun 1984 akibat kebijakan Thatcher. Maka, kurun 
waktu 23 tahun Thatcher lengser dari kursi Perdana 
Menteri, bahkan meninggalnya sekali pun, tidak 
cukup alasan untuk mengundang kata maaf, atau 
menghentikan perayaan atas kematian sang Iron Lady.  

“Masalahnya, bukan dia sekarang sudah 
meninggal. Saya menyesal, untuk kepentingan 
jutaan orang, bahwa ia pernah lahir, ” ujar Derek 
Hatton, Wakil Pemimpin Dewan Kota Liverpool 
mengenai meninggalnya Margaret Thatcher, sengit. 

Toh, Perdana Menteri Inggris yang sekarang David 
Cameron melihat kontroversi Thatcher sebagai 
sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari sebuah 
upaya kemajuan negerinya. “Satu hal yang pasti 
adalah kecintaannya kepada Inggris. Dia berjuang 
demi Inggris di setiap langkah yang ia tempuh,” 
ujar Cameron tentang Thatcher. Untuk itu, puteri 
dari pemilik kelontong ini tetap layak memperoleh 
pemakaman khusus Rabu 24 April 2013, yaitu satu 
level di bawah upacara kenegaraan dan dilengkapi 
penghormatan militer penuh. Ratu Elizabeth II dan 
suaminya Duke of Edinburgh, hadir di pemakaman. 
Inilah pertamakali Ratu hadir di pemakaman warga 
biasa setelah mantan perdana menteri Winston 
Churchill pada 1965.n (Dikdik Sadikin)

Lahir
Margaret Hilda Roberts

Lincolnshire, 13 Oktober 1925

Meninggal
8 April 2013 (usia 87)

Suami
Denis Thatcher (1951-2003)

Anak
Carol Thatcher
Mark Thatcher

Almamater
Somerville College, Oxford Inns of Court

Jabatan
Perdana Menteri Britania Raya

(4 Mei 1979 - 28 November 1990)

Ketua Oposisi
(11 Februari 1975-4 Mei 1979)

Ketua Partai Konservatif
(11 Februari 1975-28 November 1990)

Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
(20 Juni 1970-4 Maret 1974)

Anggota Parlemen untuk Finchcley
(8 Oktober 1959-9 April 1992)
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Pentingnya Penyerapan Anggaran dibuktikan dengan 
diterbitkannya beleid Inpres Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akunt-

abilitas Keuangan oleh Presiden RI. Inpres tersebut secara 
tegas menyebutkan bahwa BPKP sebagai auditor Presiden 
diharap dapat menjembatani kesenjangan informasi pe-
nyerapan anggaran, dengan bekerjasama dengan Dirjen 
Perbendaharaan Negara. 

Hal ini diamini Rina Robiati, Kakanwil Perbendaharaan 
Provinsi Sumsel. Menurut Rina, rendahnya penyerapan 
antara lain disebabkan pengajuan anggaran perubahan 
yang mepet waktu. Sehingga penetapan anggaran pe-
rubahan pun dilakukan menjelang tutup tahun. Padahal, 
untuk lelang saja setidaknya memakan waktu tiga bulan. 
Kalau nekat tanpa lelang, siap-siap saja dicokok aparat 
penegak hukum. Akhirnya kegiatan tidak dilaksanakan, 
alhasil dana pemerintah pun menganggur di kas daerah 
dan kas negara.

Grafik belanja pemerintah memang baru menanjak pada 
bulan April. “Maklum, karena Term Of Refference dan 

“Kegagalan target penyerapan anggaran pe-
merintah, akan berakibat dana tidak mengalir ke 
masyarakat. Ujungnya terjadi stagnasi ekonomi. 
Belum lagi, pengusaha menjadi lesu karena an-
jloknya jumlah proyek yang dapat dikerjakan, 
dan masyakat tidak optimal menerima manfaat 
yang diperoleh dari anggaran pemerintah,” de-
mikian kata sambutan Surya Negara membuka 
Seminar  bertajuk  “Optimalisasi Penyerapan 
Anggaran dan  Pengelolaan Aset, Mening-
katkan Akuntabilitas Pengelolaan   Keuangan 
Negara ” pada Rabu 5 Juni 2013 di Ballroom Hotel 

Aston Palembang.  

BPKP SUMSEL, KANWIL 
KEMENTERIAN KEUANGAN 
DAN KALAN BPK SUMSEL 
BAHAS PENYERAPAN 
ANGGARAN DAN 
PENGELOLAAN ASET
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kontrak baru selesai.  Namun, belanja modal dan 
perjalanan dinas melonjak ekstrim justru di bulan 
November dan Desember, dipacu bahwa anggaran 
harus habis. Hal ini kurang memberikan stimulus 
pertumbuhan ekonomi,” imbuh Rina.    

Menurut Kakanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Babel 
Jatmika, pendapatan daerah bertambah seiring 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sepenuhnya 
dikelola oleh daerah, dan pajak penghasilan PPh 
21 yang 20%-nya dikembalikan ke daerah. “Den-
gan meningkatnya sumber pendapatan daerah, 
selayaknya pengelolaan keuangan negara di daer-
ah harus dijalankan dengan lebih baik lagi,” ujar 
Jatmika.  

Terdapat kenaikan alokasi APBN seluruh pemda 
di Provinsi Sumsel, dari Rp 22,8 triliun di tahun 
2012 menjadi Rp30,6triliun di tahun 2013. Peny-
erapan di akhir tahun berkisar 87,47% sampai ada 
yang di atas 100% (bisa di atas 100 persen karena 
belanja pegawai). Pemprov Sumsel sendiri men-
empati urutan kedua nasional dalam menyerap 
anggaran, dengan tingkat penyerapan 97 persen, 
setelah Pemprov Banten.

Namun, penyerapan anggaran di DIPA 2013 
pemda di Sumsel sampai dengan akhir Mei 2013, 
berkisar antara nol sampai dengan 15 %. Padahal 
menurut inpres tadi, akhir Maret atau dua bulan 
lalu seharusnya sudah terserap 15%.

Setelah penyerapan anggaran, maka giliran BPK 
yang memeriksa penggunaannya dengan opini 
yang paling tinggi adalah opini WTP. Hanya saja, 
“Laporan keuangan yang beropini WTP tidak men-

jamin bahwa pemda yang bersangkutan bebas 
korupsi. Tapi tentu jumlahnya  tidak material,” de-
mikian  disampaikan Kepala Sub Auditoriat  BPK 
Sumsel Arif Arkanudin pada seminar yang sama.

Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian 
(WTP) banyak terkendala di aset. Maklum, nilai 
aset pada laporan keuangan mencapai 80 hingga 
90 persen. Artinya, mustahil laporan keuangan 
bisa mendapat opini WTP jika nilai asetnya belum 
beres. Maka Encep Sudarwan, Kakanwil Dirjen Ke-
kayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Bangka 
Belitung, dan Palembang, menghimbau penting-
nya penataan aset melalui “4 T”, yaitu tepat waktu, 
tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. 

Dalam mewujudkan “4T” tersebut diperlukan 
dua hal, yaitu inventarisasi dan penilaian aset. Da-
lam hal ini, peran BPKP adalah melakukan inven-
tarisasi aset, sementara peran Kanwil Dirjen Keka-
yaan Negara dari sisi penilaian asetnya. 

Singkat kata, ujar Kaper BPKP Sumsel IGB Surya 
Negara, untuk soal opini WTP ini, ada pembagian 
tugas yang jelas antara BPKP dan BPK: BPKP bim-
bel-nya sementara BPK adalah ujiannya. Hasilnya 
adalah opini. “Untuk itu, dalam setiap kegiatan 
yang memiliki risiko tinggi, lebih baik sejak awal 
lakukan pendampingan dengan BPKP, jangan tung-
gu di ujung: ketika BPKP datang bersama Kejak-
saan dan kepolisian untuk menghitung kerugian 
negara,” ujar Surya Negara lagi.   n
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OPINIAUDITOR

MESKIPUN kita dikenal dengan sebutan auditor, 
namun jangan lupakan bahwa audit dan 
akuntansi merupakan dua sisi mata uang. 

Mungkin berbeda image-nya, namun sebenarnya adalah 
satu kesatuan yang dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda. Seperti dua sisi mata uang yang terlihat berbeda, 
padahal sama.

Arens, Elder, dan Beasley dalam bukunya berjudul  Audit 
dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi (terjemahan, 
2008), mendefinisikan bagaimana kita seharusnya 
memandang auditing dan akuntansi.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti 
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan 
derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang 
telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 
kompeten dan independen.”

Sementara itu, akuntansi adalah “Pencatatan, pengklasifikasian, 
dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara 
yang logis sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 
umum untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil 
keputusan.”

Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada 
penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan 
dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama 
periode akuntansi. Karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 
umum menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah informasi 
akuntansi telah dicatat sebagaimana mestinya, auditor harus benar-benar memahami 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain memahami akuntansi, auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan 
dan menginterpretasikan bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan auditor dengan 
akuntan. Menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis unsur yang 
harus diuji, serta mengevaluasi hasilnya adalah tugas yang hanya dilakukan oleh auditor.”

Penjelasan oleh Arens, Elder, dan Beasley tersebut dapat diartikan bahwa seorang auditor 
memiliki beban yang lebih berat ketimbang seorang akuntan. Karena, seorang auditor harus 
memiliki kecakapan yang setara dengan akuntan, ditambah dengan kemampuan untuk 

MENJADI AUDITOR
YANG JUGA AKUNTAN
Oleh: Muhamad Try Satria Pranata
Untuk menjadi seorang auditor, umumnya memerlukan kualifikasi pendidikan formal 
dari jurusan akuntansi. Hal ini juga terjadi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), dimana hampir keseluruhan dari formasi Pejabat 
Fungsional Auditor (PFA) dalam penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil 
(CPNS) nya berasal dari jurusan akuntansi. 
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menguji bukti audit dan mengevaluasi hasil audit.
Arti lainnya, melaksanakan audit adalah juga 

melaksanakan akuntansi dari sudut pandang sebaliknya. 
Jika akuntansi adalah untuk menyajikan laporan keuangan 
sesuai standar (PSAK dan SAP) sebagai bahan pengambilan 
keputusan, maka audit adalah untuk menguji keandalan 
laporan keuangan tersebut apakah telah sesuai standar 
sehingga tidak mengurangi keandalan dalam pengambilan 
keputusan.

Menjadi Auditor BPKP, Inspektorat Kementerian/
Lembaga, dan Inspektorat Daerah yang juga merupakan 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seharusnya 
merupakan suatu profesi yang paralel dengan akuntan. 
Sayangnya, penulis mengamati bahwa dalam pendidikan 
pembentukan auditor tidak serta merta mengarahkan PFA 
untuk menjadi seorang akuntan. Tidak tampak adanya 
pengarahan secara formal dan tersistem bagi seorang PFA 
agar juga menjadi seorang akuntan ter-register negara.

Padahal Kepala BPKP, Mardiasmo, berulang kali 
menyatakan bahwa peran auditor BPKP sebagai watchdog 
sudah selesai, sekarang kita sudah beralih menjadi peran 
Assurance & Consulting. Dari pernyataan tersebut, sudah 
sepatutnya kita mengubah peran atau mindset sebagai 
PFA, agar tidak hanya menjadi seorang auditor, namun 
juga menjadi seorang konsultan, atau dalam hal ini 
menjadi akuntan. 
MENJADI AKUNTAN
Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 1953 tentang Pemakaian 

Gelar “Akuntan” (“Accountant”), dalam Pasal 1 jo Pasal 2 jo 
Pasal 4 dinyatakan bahwa hak memakai gelar akuntan hanya 

diberikan kepada mereka yang memiliki ijazah akuntan, yang 
diberikan oleh universitas negeri atau perguruan tinggi lain yang dibentuk 
menurut undang-undang atau diakui pemerintah, sehingga setiap akuntan 
berijazah tersebut mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register 
negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.

Namun, dengan adanya amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, dalam Penjelasan Pasal 15 disebutkan untuk 
mencapai gelar profesi, diharuskan melalui suatu pendidikan profesi, yaitu 
pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta 
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didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan 
keahlian khusus. Artinya, untuk menjadi akuntan ter-
register, kini harus melalui proses tambahan yaitu 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)

Ketentuan ini diterbitkan dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 179/U/2001 tentang 
Penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi, dimana 
Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan Profesi Akuntansi 
adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi 
setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program 
studi akuntansi.

Penjelasan berikut tercantum dalam Pasal 2 Ayat 
1 disebutkan bahwa pendidikan profesi akuntansi 
diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan 
persyaratan, tata cara, dan kurikulum yang diatur oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kemudian dalam Pasal 3 
disebutkan bahwa lulusan pendidikan profesi akuntansi 
berhak menyandang sebutan profesional akuntansi yang 
selanjutnya disebut Ak.

Nah, ketentuan dari Kepmendiknas Nomor 179/U/2001 
ini memiliki pembatasan waktu, dimana bagi lulusan 
perguruan tinggi negeri (PTN) sebelum 31 Agustus 2004, 
berhak menyematkan gelar ‘Ak.’ tanpa melalui PPAk. 
Namun, bagi lulusan PTN setelah 31 Agustus 2004, harus 
melalui prosedur PPAk. Hal inilah yang mengakibatkan 
rekan-rekan PFA yang masih muda, jarang sekali yang 
memiliki gelar ‘Ak.’, karena harus melalui program profesi 
terlebih dahulu.

Setelah lulus dan mengantongi ijazah ‘Ak.’ dari PPAk, 
kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran 
(registrasi) ke Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 
(PPAJP), Kementerian Keuangan. Tata cara pendaftaran 
tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 331/KMK.07/1999 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Akuntan pada Register Negara.

VALUE SEORANG AKUNTAN
Menjadi seorang akuntan otomatis menambah value 

seseorang, khususnya jika orang tersebut adalah PFA. 
Seorang PFA yang juga seorang akuntan akan dikenal 
sebagai profesional terdepan di bidang akuntansi, audit, 
perpajakan, bisnis, manajerial, dan tata kelola keuangan 
dalam tataran global. Lebih konkritnya, kita tidak hanya 
dikenal sebagai sekumpulan orang yang hanya bisa 
mengaudit, tetapi juga bisa memberikan jasa konsultansi 
bagi stakeholders di sektor keuangan.

Keuntungan lainnya adalah, dengan menjadi akuntan, 
kita dapat menjadi anggota utama IAI, yang menjadikan 
seorang akuntan bergabung dalam komunitas profesional 
di bidang akuntansi yang dijaga kualitasnya sesuai standar 
internasional. 

Keuntungan terpenting bagi seorang akuntan adalah 
kesempatan untuk lebih berkembang, dengan mengikuti 
profesi lanjutan Akuntan Publik/Certified Public 
Accountant (CPA) dan Akuntan Manajemen/Certified 
Professional Management Accountant (CPMA). Untuk 
mencapai kedua profesi lanjutan tersebut diperlukan 
persyaratan dasar sebagai akuntan.

Menjadi PFA sungguh merupakan suatu profesi yang 
menarik. Pengembangan diri dalam status ke-auditor-
an kita tidak terbatas. Kemampuan untuk berkembang 
menjadi lebih tinggi karena percepatan kebutuhan 
stakeholders atas profesi ini. Dengan menjadi akuntan, 
bahkan menjadi CPA atau CPMA, kita akan dikenal bukan 
karena instansi kita (BPKP/Inspektorat), melainkan 
lebih kepada pribadi kita yang dikenal profesional dan 
kompeten di bidang keuangan.n

(Penulis adalah auditor pada BPKP Sumsel) 

OPINIAUDITOR

Alur Pengembangan Profesi Akuntan
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LALU bagaimanakah kondisi birokrasi kita setelah 
lima tahun program RB dicanangkan?  Kita tidak 
boleh menutup mata bahwa saat ini keluhan 

masyarakat dalam interaksi dengan pemerintah masih 
sangat banyak. Pungutan liar yang dilakukan  baik dengan 
isyarat atau terang-terangan masih sering terjadi pada 
berbagai tingkatan pemerintahan. Bahkan, hal demikian 
juga masih terjadi pada sejumlah unit pada instansi 
pemerintah yang dikatakan telah melakukan “reformasi 
birokrasi” (yang ditandai dengan pemberian tunjangan 
kinerja). Hal ini mengindikasikan program reformasi 
birokrasi belum menunjukkan hasil sebagaimana yang 
diharapkan.

Menurut Imam Alfie, Analis Kebijakan pada Deputi 
Bidang Program dan RB KemenPAN dan RB,  ada 
tiga hal yang merupakan variable yang menjadi 
pengungkit (leverage) dari masalah birokrasi yang 
perlu diidentifikasikan dan diperlakukan secara khusus, 
yaitu penataan system anggaran dan perbendaharaan, 
penataan system remunerasi pegawai dan penataan 
sistem manajemen kinerja aparatur.

Pertama, belum terintegrasinya sistem anggaran 
dan perbendaharaan dimana kewenangannya 
berada di Kemenkeu dengan sistem perencanaan 
program yang kewenangannya berada di Bappenas 
mengakibatkan anggaran berbasis kinerja (ABK) belum 
dapat diimplementasikan sepenuhnya karena instansi 
pemerintah belum mampu menetapkan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) yang tepat. Kedua,  sistem remunerasi 
pegawai berupa tunjangan (berbasis) kinerja bertujuan 
mendorong pegawai untuk bekerja sebaik mungkin 
agar tingkat kesejahteraannya tidak berkurang dan 
jika dimungkinkan justru meningkat. Dalam praktiknya 

sebagian besar instansi justru belum mendasarkan 
pemberian tunjangan kepada kinerja, tetapi masih pada 
presensi pegawai. 

Ketiga, Penerapan manajemen kinerja aparatur saat 
ini belum komprehensif, baru pada tahapan manajemen 
kinerja organisasi, belum mencakup manajemen kinerja 
setiap unit kerja, individu dan pentautan manajemen 
kinerja antara tingkat-tingkat tersebut.  

AKUNTABILITASDAERAH

Selama kurun lima tahun sudah 36 kementerian dan lembaga dinilai layak program RBnya  oleh Kementerian PAN 
dan RB sehingga Kementerian Keuangan telah menyetujui tunjangan kinerja pada 36 kementerian dan lembaga 
tersebut. Dalam tahun 2013 ini menyusul 25 kementerian dan lembaga dalam proses pengajuan ke kementerian 
keuangan untuk memperoleh ijin prinsip.

Quo Vadis Reformasi Birokrasi
Oleh: Zulfan, A.k.
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Kementerian PAN dan RB yang bertanggungjawab 
dalam pengembangan program RB nasional telah 
berupaya melalui program percepatan reformasi 
birokrasi termasuk penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi pada setiap kementerain/lembaga/
pemerintah daerah. Program percepatan reformasi 
birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi bersih, 
kompeten dan melayani.     

“Ujung dari reformasi birokrasi adalah memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan dunia 
usaha” demikian disampaikan Menteri PAN dan RB Pada 
kesempatan workshop Koordinasi Supervisi Pencegahan 
Korupsi yang diselenggarakan KPK pada tanggal 8 April 
2013. Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan 
Permen PAN-RB nomor 38 tahun 2012 tentang Penilaian 
Kinerja Unit Layanan Publik dan diberikan penghargaan 
Citra Pelayanan Prima (CPP) bagi unit kerja pelayanan 
publik yang terbaik dan Permen PAN-RB nomor 66 
tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Pembina/
Penanggungjawab Pelayanan Publik dan diberikan 
penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) bagi 
pembina/penanggungjawab pelayanan publik terbaik. 
Berdasarkan penilaian pelayanan publik tersebut dibuat 
pemeringkatan yang dikelompokkan sesuai cluster yakni 
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian 
(LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota.

Kembali pada kemana arah pengembangan reformasi 
birokrasi, upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian 
PAN-RB patut dihargai namun masih belum menyentuh 
variabel yang menjadi pengungkit (leverage) dari 
masalah birokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya. 
Kekhawatiran yang muncul adalah kementerian/lembaga/
pemerintah daerah akan terjebak dalam laporan formal 
yang diminta berdasarkan Permen PAN-RB tersebut 
(form over substance). Bagaimanapun, penataan ini 
akan membutuhkan upaya yang sangat serius yang 
harus melibatkan seluruh komponen birokrasi sehingga 
tercapai penyamaan persepsi “Membiasakan Yang Benar, 
Bukan Membenarkan Yang Biasa”.n
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TATAKELOLA

HASIL pemetaan terhadap 8 Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) dari 16 APIP di wilayah 
Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2011 sampai 

dengan 2012 seluruhnya berada pada Level 1 (Initial). Level 1 
menandakan bahwa APIP: belum mampu untuk memberikan 
assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah (Pemda) telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, belum mampu mencegah korupsi, 
dan belum mampu memberikan assurance atas efisiendi 
dan efektivitas program/kegiatan pemda.

Permasalahan yang dihadapi oleh APIP dapat 
dikelompokkan dalam enam elemen, yaitu: Peran dan 
Layanan; Pengelolaan SDM; Penyelenggaraan Pengawasan 
Pemerintah; Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja; 
Hubungan dan Budaya Organisasi; dan Struktur & Tata 
Kelola. Menyikapi kondisi saat ini, perlu segera diambil 
langkah-langkah utnuk meningkatkan level APIP. Tentunya 
bagi yang belum pernah, organisasi tersebut harus terlebih 
dahulu melakukan self assestment kapabilitas APIP dengan 
dibantu oleh perwakilan BPKP. Kemudian, memahami 
level kapabilitas berdasarkan Area Of Improvement  hasil 
assessment  dan menyusun Rencana Aksi Peningkatan 
Kapabilitas.

Langkah selanjutnya adalah membuat rencana 
pengembangan SDM dan rencana pengawasan prioritas yang 
strategis. Setiap kegiatan APIP nantinya harus berdasarkan 
standar operating procedure (SOP), oleh karena itu SOP 
adalah sebuah keharusan. Kemudian dilakukan penerapan 
standar audit dan kode etik (sesuai Permenpan No. 4&5  
Tahun 2008) secara konsisten. Penetapan anggaran yang 
cukup memadai untuk operasional dan pengembangan 
SDM (minimal 1 % APBD). 

Poin yang tidak kalah penting adalah adanya pengendalian 
mutu atas pelaksanaan  proses bisnis/tata laksana 
pengawasan intern mulai perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan dan tindak lanjut serta adanya Piagam Audit 
Pengawasan Intern (internal audit charter) sebagai bentuk 
komitmen Pimpinan K/L/Pemda sehingga APIP berperan 
optimal dan mendapat akses tanpa batas pada aset, 
keuangan dan pegawai.n

“Di era otonomi daerah kekuasaan kepala daerah sangat 
besar. Karena itu haruslah hati-hati dalam menjalankan 
kewenangan yang dimiliki. “ ujar Gamawan pada pembukaan 
Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Angkatan II /2013, di Badan Diklat Kemendagri, 
Kalibata, pada hari Senin tanggal 1 April 2013.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
ELEMEN I PERAN DAN LAYANAN

Inspektorat belum memiliki • internal audit charter
Prosedur kegiatan pengawasan yang spesifik belum • 
terdokumentasi.
Hasil rekomendasi Inspektorat belum seluruhnya • 
memberikan peningkatan pencapaian dari tujuan 
efektivitas dari operasi Pemerintah Kabupaten/
Kota.
Perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh • 
Inspektorat belum berbasis resiko.

ELEMEN II PENGELOLAAN SDM
Proses rekrutmen belum menghasilkan pegawai • 
yang kompeten.
Inspektorat belum sepenuhnya dapat mengestimasi • 
kebutuhan dan ruang lingkup kegiatan audit dan 
kegiatan pengawasan lainnya dikaitkan dengan 
jumlah SDM yang tersedia.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan belum • 
sepenuhnya dilakukan oleh pejabat yang memiliki 
sertifikasi jabatan fungsional auditor.
Inspektorat belum memiliki program untuk • 
memperoleh sertifikat profesi internal auditor 
seperti CIA, CGAP, CFE, dll;

ELEMEN III PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 
PEMERINTAH

Inspektorat belum sepenuhnya dapat • 
mengindentifikasikan probabilitas terjadinya risiko 
yang signifikan. 
Inspektorat belum sepenuhnya mengembangkan • 
kebijakan, praktik, dan prosedur yang dapat 
memberikan kontribusi perbaikan berkelanjutan 
bagi kegiatan pengawasan intern. 
Inspektorat belum sepenuhnya melakukan penilaian • 
yang komprehensif untuk mengidentifikasi 
kesenjangan dalam praktik, sarana, dan keahlian 
yang dibutuhkan dalam rangka merespon isu-isu dan 
risiko-risiko organisasi yang berkembang saat ini. 

STRATEGI PENINGKATAN LEVEL
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Oleh: RB Bely DJ Widodo
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STRATEGI PENINGKATAN LEVEL
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Oleh: RB Bely DJ Widodo

ELEMEN IV MANAJEMEN DAN AKUNTABILITAS 
KINERJA

Inspektorat belum sepenuhnya menerapkan sistem • 
manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan 
intern yang selaras dengan sistem manajemen 
keuangan dan operasional Pemerintah Daerah serta 
pelaporannya
Inspektorat belum sepenuhnya mengembangkan • 
sistem untuk mengukur dan memantau kinerja 
kuantitatif dan kualitatif dan belum menggunakan 
informasi kinerja untuk memonitor dan mengukur 
fluktuasi kinerja yang dapat mempengaruhi hasil-
hasil kegiatan pengawasan.

ELEMEN V HUBUNGAN DAN BUDAYA ORGANISASI
Inspektorat belum sepenuhnya menganalisa • 
kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan 
perangkat pengawasan intern.
Jajaran pimpinan unit kerja belum memahami • 
prioritas manajemen dan mengikuti perubahan 
terkait proses bisnis serta hal-hal baru dalam 
organisasi Pemerintah Daerah.
Inspektorat belum dipandang sebagai partner bisnis • 
yang kredibel di seluruh organisasi Pemerintah 
Daerah serta auditor eksternal belum mengandalkan 
hasil-hasil audit Inspektorat

ELEMEN VI STRUKTUR DAN TATA KELOLA
Inspektorat belum memiliki internal audit charter • 
atau dokumen lain yang sejenis. 
Penganggaran Inspektorat belum mencakup sumber • 
daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan assurance 
and advisory services. 
Belum adanya penguatan independensi, obyektivitas, • 
dan efektivitas Inspektorat melalui dukungan 
nyata dari jajaran pimpinan organisasi Pemerintah 
Daerah. 
Inspektorat belum sepenuhnya membandingkan • 
indikator kunci keberhasilan (key success factor) 
struktur tata kelola dengan praktik yang berlaku 
universal.

STRATEGI PENINGKATAN
ELEMEN I PERAN DAN LAYANAN
Tidak hanya melakukan audit atas dokumen dan transaksi saja  
tetapi meningkat pada audit terhadap suatu proses, sistem, 
kebijakan, prosedur, peraturan, dan kontrak atau peratutan 
pemerintah lainnya 

ELEMEN II PENGELOLAAN SDM

Meningkatkan kemampuan setiap individu (auditor) dan 
merekrut  personil yang memiliki kompetensi dan keahlian yang 
sesuai dengan tugas audit intenal serta menyusun rencana dan 
kebutuhan pendidikan dan latihan bagi auditor

ELEMEN III PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 
PEMERINTAH
Meyusun rencana penugasan audit berdasarkan risiko dan 
skala prioritas dari manajemen/stakeholder, memiliki kebijakan  
dalam bentuk peraturan/SK, pedoman dalam melakukan audit 
internal serta menerapkan standar kendali mutu pada setiap 
penugasan audit

ELEMEN IV MANAJEMEN DAN AKUNTABILITAS KINERJA
Memiliki Rencana  Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan yang 
telah disetujui dan memiliki alokasi dana  yang realistis untuk 
membiayai kegiatan yang direncanakan.

ELEMEN V HUBUNGAN DAN BUDAYA ORGANISASI

Memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan secara formal 
dalam bentuk peraturan atau SK pimpinan, mengidentifikasi 
peran dan tanggungjawab seluruh struktural dan auditor

ELEMEN VI STRUKTUR DAN TATA KELOLA

Memiliki kewenangan untuk memperoleh akses penuh, bebas 
dan tidak terbatas terhadap catatan, kekayaan fisik dan personil 
organisasi yang berkaitan dengan penugasan.
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Manfaatkan Waktu Ekstra 
Saat ada jadwal yang ditunda atau dibatalkan, itu 
artinya Anda memiliki waktu ekstra. Gunakan waktu 
tersebut dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah 
menunggu.n

TIPSKERJA

TIME’S UP! KUMPULKAN SEKARANG!
Pernahkah Anda merasa waktu yang ada tak pernah cukup untuk 
menyelesaikan pekerjaan? Jika ya, berarti Anda kurang baik dalam 
mengatur waktu. Dalam dunia kerja, pengaturan waktu yang baik sangat 
penting, berikut ini beberapa caranya.

Hemat Waktu dengan Skala Prioritas 
Hal ini sebenarnya sangat sepele, namun sayangnya justru 
sering diabaikan. Seringkali kita bekerja tanpa memperhatikan 
pekerjaan mana yang harus selesai terlebih dahulu dan 
pekerjaan mana yang membutuhkan waktu lebih lama untuk 
selesai. 
Sekarang, coba luangkan waktu satu jam untuk membagi 
pekerjaan Anda. Buat daftar pekerjaan mulai dari yang 
terpenting untuk dilaksanakan dalam satu hari, satu minggu 
dan satu bulan. Dengan perencanaan yang baik, tidak ada lagi 
cerita Anda dikejar-kejar deadline.

Investasi Waktu dengan Rescheduling
Waktu yang telah lewat tidak akan bisa ditarik kembali, oleh 
karena itu Anda perlu melakukan investasi waktu. Bagaimana 
caranya? Anda bisa mulai mengatur ulang jadwal kegiatan 
berdasarkan jenis kegiatan yang serupa. Misalnya jadwal 
pertemuan dengan klien di luar kantor, Anda dapat mengatur 
kesempatan itu untuk melakukan beberapa pertemuan 
sekaligus dalam satu hari. Dengan demikian Anda dapat 
menginvestasikan waktu di hari lain yang harusnya digunakan 
untuk bertemu klien  untuk menyelesaikan pekerjaan lain.

Anggarkan Waktu Anda Seperti Uang
Waktu yang anda miliki harus dapat dikelola seefisien 
mungkin. Sama dengan cara Anda mengelola uang, 
waktu juga harus ditentukan anggarannya. Buatlah 
jadwal yang memuat estimasi waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga dapat 
diperkirakan berapa pekerjaan yang dapat Anda selesaikan 
dalam satu hari, satu minggu, dan satu bulan.
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ENGLISH

THE Toefl formally known as Test of English as a 
Foreign Language, is created and developed by ETS 
(Educational Testing Service) located in New Jersey, USA 

since 1963. It was developed to address the problem of ensuring 
English language proficiency for non-native speakers wishing to 
study at U.S. universities. It has become an admission requirement 
for non-native English speakers at many English-speaking colleges 
and universities. Additionally, institutions such as government 
agencies, licensing bodies, businesses, or scholarship programs 
may require this test. A TOEFL score is valid for two years and 
then will no longer be officially reported. This test is created to 
measure our English proficiency in academic context. It is different 
from TOEIC (Test of English for International Communication) that 
measure your English proficiency in business context.  Here are 
the tips to get maximum score in Toefl :

Learn academic English.1.  You don’t have to know about the 
business world as you do in the TOEIC test. You should read 
textbooks, encyclopedias, journals and research articles 
rather than advertisements and resumes. You should also 
watch modern television and movies. 

Use practice tests.2.  The best way to prepare for the TOEFL is 
to practise doing the tests. If you are studying for the TOEFL 
on your own, you will have to purchase a few key resources. 
Find a textbook that has exercises, vocabulary, practice 
tests, CDs, and explanatory answers. Don’t just rely on one 
book. You might have a book that is much easier than the 
official TOEFL. Look for free samples on the Internet to 
supplement your textbook. Make sure the question types 
are up to date.

Answer every question. 3. Never leave a question blank. 
Eliminate all of the answers you know are wrong and then 
make an educated guess. 

Secrets for the Reading section.4.  

Keep in mind that you don’t need to know every word • 
in a reading passage to answer the questions. 

Practise reading without a dictionary close by.• 

The questions usually come in the order they appear in • 
the passage. Anticipate the type of questions you will 
be asked in this section. 

TOEFL 
TIPS

&
TRICKS
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Many of the readings have a main • 
idea question. You will be asked at least two 
vocabulary questions from each reading. You 
will also be asked some detailed questions 
and some inference questions. You will not 
have time to reread a whole passage. 

Remember, you will be reading academic • 
texts, so learn academic vocabulary.

Skim through each text to try to get a basic • 
understanding of what it is about. What is the 
text about? Who was it written for?. 

Carefully read the title and any sub-headings.• 

What is the main point of each paragraph? • 
Each paragraph contains a single main idea. 
The questions will focus on these main ideas.

Secrets for the Listening section.5.  When you are 
practising for the listening sections, don’t play the 
tape or CD more than once. On the real test you 
will only hear everything once. You have to train 
your ears to listen fully the first time. During the 
real exam, don’t look back at a listening question 
after you have decided on an answer. Here are 
some tips for listening section:

Read the instructions and questions carefully • 
before you listen. 

Note taking is allowed. You should practice • 
this.

Remember, one lecture is spoken with a • 
British or Australian accent

Try to get an idea of the situation. Who are • 
the speakers? Where are they? Why are they 
speaking?

In some questions a portion of the lecture or • 
conversation is replayed so you don’t need to 
rely on memory of what was said.

Listen for ‘signpost words’ such as however, • 
although and finally. They help you to 
anticipate what the speaker will say.

For some questions you will need to • 
understand the speaker’s attitude. Listen to 
voice tones and other cues to determine how 
the speakers feel about the topic.

Do not let the visuals of people distract you • 
from listening to the short conversations. We 
all respond in different ways to pictures. If you 
become too involved in looking at the pictures, 
you may pay less attention to the recording. 
For the most part, the pictures of people are 
for orientation to the short conversation. 
After you look briefly at the picture, give your 
full concentration to the conversation.

Focus on the visuals of objects, art, specimens, • 
maps, charts, and drawings in the talks. 
In general, the pictures of people are for 
orientation to the talks, whereas the visuals 
of objects, art, specimens, maps, charts, and 
drawings support the meaning of the talks. 
Do not focus on the pictures of people. Do 
focus on the other visuals that appear during 
the talks. They could reappear in a question. 
Be sure to read the question while you are 
hearing it.n (Tino Rahmat R)
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TIPSSEHAT

SAAT ini olahraga bersepeda memang menjadi 
pilihan banyak orang. Selain sehat, olahraga 
bersepeda juga menyenangkan dan cocok sebagai 

pilihan mengisi waktu saat akhir pekan. Olahraga 
bersepeda juga ternyata baik untuk jantung. Menurut 
British Medical Association, bersepeda sejauh 35 
kilometer dalam satu minggu dapat mengurangi resiko 
penyakit jantung hingga 50%. Bersepeda membuat 
jantung bekerja lebih optimal dan meningkatkan 
cardio-vascular.  Selain itu, otot tubuh lain seperti kaki 
mendapatkan keuntungan serupa sehingga lebih kuat 
dan terlatih.

Lakukanlah sedikit pemanasan sebelum bersepeda 1. 
untuk mengurangi cidera dan meregankan otot-
otot bagian bawah seperti pinggang, paha dan 
betis. Jangan lupa untuk gunakan selalu pelindung 
agar tetap aman.

Jangan lupa untuk mengawali bersepeda Anda 2. 
dengan kecepatan perlahan selama 5-10 menit 
sebagai adaptasi terhadap jantung agar tidak 
kaget. Hal ini juga membantu jantung agar tetap 
stabil dan stamina Anda tetap terjaga.

Usahakan untuk mengayuh pedal satu putaran 3. 
penuh, kecepatan yang dianjurkan untuk kesehatan 
jantung adalah 27 km/jam dan putaran roda 70 
putaran permenit. Pertahankan kecepatan tersebut 
agar tetap stabil. Hal ini baik sebagai terapi bagi 
jantung.

Bila ingin memperlambat kecepatan, jangan 4. 
lupa untuk berhenti secara perlahan dan tidak 
mendadak. Jangan lupa sebelum selesai, lakukan 
pendinginan dengan mengayuh sepeda secara 
perlahan kurang lebih selama sepuluh menit. Yang 
pasti bersepeda memang baik untuk jantung dan 
anggota tubuh lain. Selain itu juga membantu 
lingkungan sekitar karena polusi udara akan sedikit 
berkurang.

Selalu cek kondisi sepeda terutama pada bagian-5. 
bagian penting seperti rem, ban, atau sadel agar 
tidak mengganggu proses bersepeda. n

CARA BERSEPEDA 
YANG SEHAT UNTUK 
JANTUNG
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PILIHANREDAKSI

AUDIT BERBASIS ISA

EDITOR Choice edisi pertama kali ini jatuh pada salah satu buku yang ditulis oleh salah 
satu Akuntan ternama Indonesia yaitu Theodorus M. Tuanakotta. Auditing Berbasis 
ISA merupakan buku karyanya yang kesembilan. Buku setebal 662 halaman ini memuat 

materi mengenai Auditing yang mengadopsi International Standards on Auditing (ISA) yang 
mulai diadopsi di Indonesia sejak 23 Mei 2012.

Bagian pertama buku ini memuat sejarah dan persiapan Indonesia dalam mengadopsi ISA. 
Mulai dari perubahan, hingga pembahasan awal mengenai audit berbasis risiko. Bagian 
Kedua memuat gagasan dasar audit, terutama audit yang mengadopsi ISA di dalamnya. 
Mulai dari etika, pengendalian, prosedur dasar audit dan penilaian risiko, dan materi yang 
berisi standar-standar dasar dalam proses audit. 

Bagian selanjutnya membahas mengenai tahapan-tahapan audit berbasis ISA. Tahapan-
tahapan tersebut dibagi menjadi tiga bagian dan dibahas tuntas. Mulai dari penerimaan 
penugasan, rencana audit, hingga pada perumusan opini dan informasi pembanding.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh akuntan publik, auditor, 
akademisi dan mahasiswa akuntansi yang membutuhkan 
referensi lengkap mengenai audit, baik audit secara umum 
maupun audit yang mengadopsi ISA.

Berbalut soft cover berwarna biru, buku ini dibanderol 
dengan harga Rp149.900,00.

BUKU yang ditulis oleh wartawan harian Kompas Tjahja 
Gunawan Diredja ini mengisahkan penggalan perjalanan 
jatuh bangunnya Chairul Tanjung alias CT sebagai pengusaha 

yang merintis usaha dari nol tanpa fasilitas dari pemerintah. 
Buku setebal 384 halaman ini juga dilengkapi sejumlah foto yang 
mengisahkan berbagai aktivitas bisnis maupun kegiatan sosial CT. 

Beberapa penggalan buku ini ada yang sangat menyentuh, 
antara lain bagian yang mengungkapkan bagaimana seorang CT 
menghormati dan menyayangi orang tuanya.

Namun sayangnya buku ini mempunyai beberapa hal yang 
mengganjal. Ada beberapa bagian yang terlalu mengekspos 
keberhasilan CT secara berlebihan. Ditambah dengan testimoni 
yang banyak dikutip, membuat CT  berkesan seperti malaikat 
yang sempurna. Toh, untungnya ada juga penggambaran CT yang 
bersikap emosional, hingga sampai menggebrak meja. Hal itu cukup 
mengimbangi kisah perjalanan karier yang sebelumnya tampak 
begitu mulus.

Yang tak  bisa dikesampingkan, terungkap dalam buku ini bahwa 
keberhasilan CT ternyata tak bisa dilepaskan dari eksodus pegawai 
BPKP pada pertengahan era 90-an ke perusahaannya yang bernama 
Para Grup, cikal bakal CT Corp sekarang. n

Chairul Tanjung

Si Anak Singkong
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AGENDASUMSEL

IGB Surya Negara:
Meniti Makna Kesabaran 
dalam Menjalankan Hidup

IGusti Bagus Surya Negara menuliskan kutipan Yajurveda XXV.14 itu sebagai status 
kontak di blackberry miliknya, dan tak pernah diganti. Untaian kata itu bermakna 
dalam: “Semoga pikiran-pikiran mulia, gagasan-gagasan yang menyelamatkan 

dan menguntungkan, datang dari semua arah kepada kami.” Ada yang memang tak 
pernah lepas dari pemahaman Surya Negara, bahwa seperti halnya sang surya yang 
tak lelah menerangi bumi dari hari ke hari, Yang Maha Kuasa setiap hari menurunkan 
anugerah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula imbasnya kepa-
da manusia itu sendiri. Bahwa setiap diri manusia pun mengemban amanah dari Tu-
han untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekelilingnya. Karena itu, bagi Surya 
Negara, mengasihi semua makhluk adalah bagian dari kewajiban manusia: kasihilah 
semua mahluk, maka duniapun akan mengasihimu...

Lahir 11 Maret 1957 di Cakra Negara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemilik nama 
dan gelar lengkap Drs. I Gusti Bagus Surya Negara SE, Ak, MM, CFrA, CA ini tak per-
nah lupa dengan jejaknya pertama berkarir di dunia pengawasan, dari jenjang paling 
bawah: sebagai tukang ketik, golongan II/a. Namun berkat tekad dan keyakinannya, 
“tukang ketik” itu perlahan tapi pasti naik ke permukaan, hingga menjadi Kepala Biro 
Umum BPKP Pusat, dan kini sebagai Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi 
Sumatera Selatan. 

“Semoga kebaikan datang dari segala arah...” 

PROFIL
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Pada tahun 1974 sebagai siswa kelas dua SMA, Surya Negara 
menginjakkan kakinya di Palembang. Lulus SMA tahun 1975, 
Surya bekerja di PT Pusri pada tahun 1976. Tahun 1978 
pindah ke Kantor Akuntan Negara Palembang Kantor Wilayah 
II yang pada tahun 1983 menjadi Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumatera Selatan. Pada masa sebagai pegawai golongan bawah
itu, Surya menyempatkan diri bekerja sambil kuliah di Extension
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di situ, dirinya bertemu 
gadis keturunan Komering yang kini menjadi istrinya, Sri Murniati. 

Barulah dirinya lepas dari Palembang pada tahun 2000 ketika Surya Negara dipro-
mosikan sebagai eselon empat di BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan BPKP Perwakilan 
DKI Jakarta II. Satu tahun kemudian Surya Negara dipromosikan sebagai Kepala Bidang 
di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN) sebagai pegawai 
yang dipekerjakan. Pada tahun 2003, dirinya kembali bekerja di BPKP sebagai Kepala 
Bagian (Kabag) Rumah Tangga, Sekretaris Utama di BPKP Pusat, sampai dengan tahun 
2007. 

Sebagai Kabag Rumah Tangga, Surya Negara merangkap pula sebagai pemimpin 
proyek (pimpro) periode 2003 – 2004, membangun gedung baru BPKP Pusat 12 lantai 
di Jalan Pramuka Jakarta dan gedung Pusdiklatwas BPKP di Ciawi Jawa Barat. Dalam 
masa itu, Surya Negara ditempa menghadapi LSM, wartawan, dan pemeriksa. 

Pada November 2006, gedung baru BPKP Pusat diresmikan langsung oleh Menteri 
Keuangan (waktu itu) Sri Mulyani. Dalam sambutannya, Sri Mulyani memberikan 
apresiasi dengan menyatakan bahwa gedung BPKP adalah gedung pemerintah terbaik 
saat itu. Terbaik dalam ukuran semi modern dan cost per m2 yang relatif rendah un-
tuk ukuran wilayah DKI. Tak cukup dengan itu, biaya pembangunan gedung BPKP itu 
diakui telah terjadi penghematan sebanyak Rp63 miliar!

Pada Maret 2007, Surya Negara mutasi sebagai Kabag Tata Usaha Perwakilan BPKP 
Jawa Timur selama satu tahun, dan pada Mei 2008 kembali ke BPKP Pusat dengan 
promosi sebagai Kepala Biro Umum BPKP Pusat.

Tantangan terbesar Surya Negara sebagai Kepala Biro Umum BPKP Pusat adalah 
mengusir penghuni rumah dinas yang tak sah di seluruh rumah dinas BPKP se-Indone-
sia. Karena tugas ini, dirinya pernah dituntut, bahkan debat dengan mantan penghuni 
dalam sebuah acara TV swasta. Namun, dengan kelengkapan dokumen, antara lain 
berkas perjanjian yang ditandatangani penghuni sebelum menempati rumah dinas, 
Surya Negara dapat melaksanakan tugas itu dengan sukses.

Pengurusan gedung BPKP Pusat, antara lain upaya menghemat energi, yang dikelola 
Surya Negara, diam-diam mendapat perhatian Kementerian ESDM. Dari hasil audit 
energi yang dilakukan kementerian itu, gedung BPKP Pusat dinyatakan sebagai ge-
dung pemerintah terbaik dalam hal penghematan energi. Sebagai reward, pada tahun 
2008, Surya Negara memperoleh shortcourse “Eight Training Course on Energy Con-
servation in Japan for Asean Countries (MTPEC09)” selama dua minggu di Tokyo.

Pada Agustus 2011, suratan tangan membawanya kembali kepada tanah kelahiran 
keduanya, Palembang, menjadi orang nomor satu di kantor tempatnya dulu bekerja: 
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sebagai Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai Kepala Perwakilan, 
Surya Negara berupaya mene-
rapkan apa yang diyakininya 
sebagai berkah bagi lingkungan 
di mana pun dirinya berada. Se-
bagai pimpinan, perhatiannya 
kepada pegawai tingkat bawah, 
bahkan sampai tenaga harian 
lepas (THL), tak pernah luput. 
“Jangan lah kita menggenggam 
tangan seperti petinju,” demiki-
an pesan Surya Negara kepada 
pegawai lain yang memiliki golongan lebih tinggi. Istilah “genggaman petinju’ menggam-
barkan kuatnya tangan tergenggam. Tak mau terbuka untuk berbagi. Surya Negara tidak 
menginginkan itu terjadi di lingkungan kantornya. Meskipun dirinya keturunan bangsawan 
Bali yang pernah disemati Pin Kekerabatan Kesultanan Palembang oleh Sultan Iskandar 
Mahmud Badaruddin, namun ia tak pernah merasa hal itu sebagai privilege, atau hak un-
tuk diistimewakan. Dengan kesadaran penuh, kandidat Doktor Fakultas Ekonomi Universi-
tas Sriwijaya ini selalu mengingat masanya sebagai pegawai rendahan. Pengalaman itulah 
yang menempa seorang Surya Negara untuk mengerti perihnya penderitaan yang dirasa-
kan pegawai di kalangan bawah. “Kita tak akan jatuh miskin dengan memberi mereka yang 
kekurangan. Bahkan, percayalah, rezeki kita justru akan bertambah. Karena Tuhan tidak 
tidur,” pesannya setiap kali.

Apa yang dipesankan itu, bagi Surya Negara tak sekadar berhenti di bibir saja. Perhatian 
dan bantuan dari suami Sri Murniati ini, baik bantuan sosial maupun penugasan yang men-
datangkan tambahan penghasilan, tak hentinya diberikan kepada pegawai papan bawah. 
Apalagi, sebagian besar pegawai itu tak lain teman seperjuangannya sejak lama. 

Dan Tuhan memang tidak pernah tidur. Seperti magnet, kebaikan pun bak datang dari 
segala penjuru. Para pejabat tinggi negara dan daerah, juga petinggi BUMN/D di wilayah 
kerjanya, seperti larut dalam harmoni Perwakilan BPKP Sumsel. Sebut saja berdirinya Se-
kretariat Criminal Justice System (CJS), sebagai sinergi antara BPKP Sumsel, Kejati Sumsel 
dan Polda Sumsel. Hubungannya dengan para kakanwil dan kepala daerah, khususnya Gu-
bernur, pun demikian erat. Gubernur bahkan kerap membuka bahkan menandatangani un-
dangan acara yang diselenggarakan BPKP Sumsel. Demikian juga hubungan dengan para 
petinggi BUMN/D yang sering mengundangnya diskusi, dengan apresiasi tinggi. Adapun 
gedung BPKP Pusat dan gedung Pusdiklatwas BPKP yang kini berdiri megah, baginya adalah 
monumen pencapaian hasil perjuangan dan jerih payahnya selama ini.

IGB Surya Negara barangkali sebuah lakon hidup yang sukses menggapai mimpi. Sebuah 
kemenangan dari sebuah kerendahhatian. Yang hasilnya tak dinikmati sekadar untuk di-
rinya, tetapi dibagi menjadi berkah untuk sekitarnya. Yang dilaluinya dengan cara meniti 
jalan hidup dengan penuh kesabaran, dan dengan kesadaran yang dalam bahwa Yang Maha 
Kuasa akan senantiasa melindungi dan menolongnya. Juga dengan keyakinan penuh: bah-
wa segala kebaikan akan senantiasa datang dari segala arah. n (Dikdik Sadikin)

          IGB Surya Negara bersama Istri tercinta, Sri Murniati
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Seperti motto yang sesegar senyumannya itu, 
Rima Novi menjalani tugasnya dengan penuh rasa 
syukur. Sebagai auditor investigasi, banyak yang  

memandang pekerjaannya cukup angker. Tapi bagi Rima, 
profesi yang dilakoni itu sederhana saja. Siapa saja yang 
menjalani profesi ini dengan kesungguhan, kejujuran 
dan keikhlasan, Rima percaya, hasilnya akan baik. 

Dara kelahiran Pasuruan 25 tahun lalu ini mengawali 
karirnya di Direktorat BUMN/D Deputi Investigasi 
BPKP Pusat pada tahun 2010. Enam bulan kemudian, 
pemilik wajah jawani ini mutasi ke BPKP Sumsel, juga 
di Bidang Investigasi. Rima mengaku dalam tugasnya 
banyak mendapatkan pengalaman berkesan. Mulai 
dari bertemu tersangka korupsi di dalam sel penjara, 
melihat aksi massa dari kasus yang diaudit, sampai 
mendampingi pemberi keterangan ahli di persidangan.

Rima Novi, 
Srikandi 

Investigasi

Seseram apakah bekerja di antara para 
penegak hukum, tersangka dan hakim 
pengadilan itu, Rima?  
“Seram?” senyum Rima terkembang, 
“Bidang investigasi tidak seseram bayangan 
orang. Bagi saya, bekerja sebagai auditor 
investigasi justru mengesankan. So, just 
make it simple, cause life is as simple as 
smile and as complicated as our mind”.

Rima teringat pengalaman pertamanya di bidang 
investigasi. Waktu itu ia harus melakukan klarifikasi 
kepada  tersangka yang terbaring lemah di tahanan 
karena stroke. Maka, apa boleh buat, Rima pun harus 
mengunjunginya. Bersama ketua tim, Rima memasuki 
ruang-ruang pengap lembaga pemasyarakatan. “Saya 
masuk ke lingkungan LP yang penuh narapidana. 
Suasana di sana benar benar membuat perasaan tidak 
nyaman, ” ujar Rima membayangkan masa-masa itu.

“Menjalani profesi di bidang investigasi, buat saya 
merupakan suatu hal baru. Sesuatu yang besar dan 
tidak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi 
untuk pendatang baru seperti saya. Tapi kesulitan 
tersebut harus diimbangi dengan keinginan yang kuat, 
keingintahuan, dan kemauan keras untuk belajar,” tutur 
Rima, sambil mata indahnya menerawang pilar-pilar 
gedung BPKP Sumsel yang kokoh.

Ke depan, wanita lajang yang menggemari dunia 
fotografi ini berharap bisa menggeluti profesinya lebih 
baik lagi. Tugas-tugas investigasi yang tidak mudah, 
ditambah dengan kesendirian, kondisi yang jauh dari 
orang tua dan keluarga yang dikasihi, tidak membuat  
Rima patah semangat. Justru hal itu menempa 
dirinya menjadi seorang yang mandiri. Sesulit apapun 
pekerjaan, selama dijalani dengan sungguh-sungguh 
dan penuh ketulusan, pastilah hasilnya akan berbuah 
manis. Dan Rima yakin itu. n (Erwin/Evan)

SISILAIN

“.. Cause life is as simple as smile 
and as complicated as our mind..!”
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RUANG interaksi mencetak kita. Menjadikan 
seperti apa tekstur perilaku dan gesture 
komunikasi kita. Sebab ruang interaksi memberi 

kita sebuah pola tentang apa yang kita lepaskan dan apa 
yang kita dapatkan. Apa yang kita ekspresikan dan apa 
yang kita tangkap ulang. Apa yang kita pantulkan dan apa 
yang memantul kembali kepada kita. Tentang semuanya. 
Dari pikiran, mental, perilaku, hingga kepribadian dan 
sebagian karakter kita.

Di sini kita harus jujur mengakui, betapa kita punya 
ruang interaksi yang buruk di banyak kesempatan. Di 
kota besar, apalagi di Jakarta, ruang publik tempat 
orang menciptakan interaksi yang rukun dan gembira 
semakin tidak ada. Nyaris tidak ada. Pendestrian tempat 
orang bergerak leluasa dengan berjalan kaki dan saling 
bertemu sapa sangat tidak memadai. Tempat bermain 
dan berkumpul untuk para remaja dan pemuda yang 
perlu saluran sehat juga tidak ada yang signifikan, secara 
jumlah, apalagi secara kapasitas tampung dan sarana. 
Maka kita akan mendapati betapa keras kebanyakan 
perangai kita.

Di ruang interaksi kita yang lain, di dunia komunikasi dan 
pengajaran, kita sangat sulit mendapatkan perbincangan 
yang hangat tapi bukan gosip. Yang menyemangati tapi 
bukan provokasi. Yang menyegarkan tapi bukan picisan. 
Di ruang komunikasi itu kita sangat kekurangan konten 
yang mendidik dengan kuat, menumbuhkan dengan 
terstruktur, mengarahkan dengan tujuan akhir yang jelas. 

Maka kita mendapati betapa keras kebanyakan perangai 
kita.

Di ruang interaksi lain, tempat berbagai kompetisi 
terjadi. Kita akan mendapati begitu banyak perselisihan. 
Sebagiannya sudah melewati garis kelayakan untuk 
disebut sebagai persaingan yang sehat. Kita semakin 
banyak kehilangan tradisi gelar argumentasi dan 
berubah menjadi adu otot dan kekuatan yang banal. 
Perselisihan utang piutang berubah menjadi mutilasi 
yang mengerikan. Maka kita mendapati betapa keras 
perangai kebanyakan kita. 

Di ruang interaksi lain, tempat perbedaan pendapat 
harus terjadi, kita sering mendapati penyelesaian masalah 
dengan masalah yang lebih besar. Bahkan itu terjadi 
pada mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat. 
Markas mereka diserang oleh kesatuan yang lain. Ada 
yang kritis terkena senjata bahkan. Ruang interaksi kita 
begitu memprihatinkan. Maka kita mendapati betapa 
keras kebanyakan perangai kita. 

Kita semua pasti rindu ruang interaksi yang mampu 
mengembalikan kemanusian kita.n

Disadur dari Majalah Tarbawi edisi April 2013

KONTEMPLASI






