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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah. Demikianlah sebuah kata yang rasanya sangat tepat untuk 

mengungkapkan rasa syukur  kita kepada Alloh SWT atas limpahan segala 

nikmat dan karuniaNya sehingga buletin PARIS REVIEW dapat kembali hadir  di 

hadapan kita. Dalam edisi kali ini PARIS REVIEW ingin mengajak kita semua 

sebagai insan BPKP untuk melakukan refleksi dan introspeksi sudah seberapa 

jauh organisasi kita telah mengimplementasikan SPIP, karena dengan 

menyandang mandat sebagai pembina penyelenggaraan SPIP bagi 

kementerian/lembaga lainnya, sudah selayaknyalah kalau BPKP memberikan 

contoh nyata bagaimana SPIP itu diimplementasikan. Pun secara naluriah pihak 

yang dibina akan mencontoh pembinanya. 

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh 

warga Perwakilan BPKP Provinsi DIY, khususnya segenap dewan redaksi dan 

kontributor atas sumbangan pemikiran dan ide-ide kreatifnya dalam 

mengembangkan buletin ini. Meskipun di tengah-tengah kesibukan akhir tahun 

yang sangat padat, namun berkat kegigihan dan semangat kerja keras mereka, 

buletin ini dapat hadir di hadapan kita. Saya berharap semoga keberadaan 

bulletin ini akan terus langgeng dan mampu memberi kontribusi nyata terutama 

berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan SPIP pada organisasi yang 

kita cintai ini. 

Selanjutnya kami mengucapkan selamat jalan kepada para pegawai dan 

beberapa anggota dewan redaksi buletin yang akan berkarya di tempat tugas 

yang baru, semoga semakin sukses.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kepala Perwakilan 

 



S PAR  REV  IEW

B     anyak warna dan nuansa yang berbeda dengan penerbitan buletin Paris Review sebelumnya, 

Buletinnya wong BPKP Jogja ini tampil lebih segar dan dinamis. Perubahan dari sisi content maupun 

layout ini merefleksikan adanya keinginan untuk berubah lebih baik. Semangat untuk berubah ke arah 

lebih baik harus terus ditumbuhkembangkan dalam konteks apapun. Hadirnya Paris Review edisi 4 ini 

melalui proses tertatih-tatih ditengah kesibukan para dewan redaksi, kontributor dan para penulis di 

akhir tahun. Proses penerbitan edisi kali ini diwarnai perubahan besar di lingkungan Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY yaitu pergantian pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi DIY dari Bapak Suwartomo yang 

mendapat amanah baru sebagai Kepala Biro Keuangan kepada Bapak Bambang Setiawan. Buletin Paris 

Review juga harus merelakan kepindahan beberapa personil redaksi untuk berkarya di beberapa unit 

kerja baru di lingkungan BPKP.  Semangat ber-SPIP masih kental dan terus kami usung sebagai tema 

pokok dengan menekankan pada tema yang mengangkat refleksi dan instrospeksi perjalanan 

pengembangan SPIP baik di lingkungan internal BPKP DIY maupun amanah BPKP sebagai Pembina SPIP. 

Topik utama buletin mengangkat dua tulisan yaitu Seberapa Pantas (Refleksi Periode Awal Peranan 

BPKP sebagai Instansi Pembina SPIP) serta SPIP: bukan (sekedar) basa-basi, sebuah Instrospeksi Peran 

BPKP sebagai Pembina SPIP. Memperkaya bahasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam 

rangka memperkuat peran sebagai Pembina SPIP kami juga menyajikan beberapa artikel yaitu artikel 

mengenai Pembinaan SDM bertajuk “Kekayaan yang Tersembunyi”, artikel tentang “Good Public 

Governance” dengan judul “Prinsip dan Penerapan pada Penyelenggara Pelayanan Publik”. Artikel 

mengenai arti pentingnya penegakan Etika dengan topic “Etika Sebagai Syarat Utama dalam Penerapan 

FCP dan SPIP” dan artikel “Perlukah BUMD menerapkan Manajemen Risiko” menambah warna 

tersendiri. Mulai edisi ini, kami akan hadir dengan beberapa rubrik tetap meliputi rubrik Akuntansi dan 

Auditing, rubrik Kebijakan Publik, rubrik Pelayanan Prima, Seputar Jogja serta kolom baru yaitu “Mojok” 

(obrolan Angkringan “BIMA”). Kolom Budaya Kerja, Warna-Warni, Profil dan Berita & Foto tetap menjadi 

ciri khas Buletin Paris Review. Semoga kehadiran buletin ini memberi manfaat bagi pembaca. Salam 

Dahsyat dari JOGJA. yogYESS, NEVER ENDING AkSInyA (redaksi) 

DARI REDAKSI
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Ibu Pertiwi terus dirundung 

duka. Silih berganti bencana 

menimpa negeri ini. Suatu 
kondisi yang memberikan 

kesadaran bahwa negeri
katulistiwa ini bukan hanya 

negeri berpemandangan elok, 

tapi juga rawan terhadap 

bencana. Selepas banjir
bandang Wasior, gempa disusul 

tsunami di Mentawai, disusul 
meletusnya Gunung Merapi di 

perbatasan Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. Status Awas 
Merapi yang ditandai dengan 

meletusnya Gunung Merapi 

menjadikan pemerintah
memberlakukan status tanggap 

darurat dalam menanggulangi 
permasalahan pengungsi

korban bencana Gunung

Merapi. Ratusan ribu
masyarakat yang tinggal di 

dalam radius 20 KM “terpaksa” 

harus meninggalkan rumah 
menuju barak dan posko 

pengungsian di zona yang lebih 

aman. Ratusan nyawa melayang 
menjadi korban awan panas 

wedus gembel termasuk sang 
juru kunci Merapi mbah 

Maridjan. Akibat bencana 

tersebut, sebagian besar warga  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
yang jadi korban harus 

kehilangan banyak hal, dari 

harta benda, tempat tinggal, 
pekerjaan, sumber

penghidupan, sampai korban 
nyawa. Demikian pula fasilitas 

sosial dan fasilitas umum luluh 

lantak dihantam awan panah 

dan lahar dingin sang Merapi.  
Menyikapi kondisi tersebut, 

Presiden RI memutuskan 
penanganan koordinasi tanggap 

darurat diambil alih oleh Ketua 

Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana

(BNPB) dengan didampingi oleh 

Gubernur DIY Sri Sultan 
Hamengku Buwono X, Gubernur 

Jateng, Pangdam IV Diponegoro 
dan Kapolda DIY serta Kapolda 

Jateng. Dalam rapat Tanggap 

Darurat Merapi (5/11) malam 
yang dipimpin oleh Kepala 

BNPB dan Gubernur DIY dan 

dihadiri Muspida Provinsi DIY, 
Muspida Provinsi Jateng, Bupati 

Sleman, Magelang, Klaten dan 

Boyolali serta pimpinan instansi 
terkait, BPKP sebagai aparat 

pengawasan berinisiatif hadir 
dalam rapat tersebut.  

Kehadiran Kepala BPKP Provinsi 

DIY, Bambang Setiawan

mendapat apresiasi dari

pimpinan dan peserta rapat 

ditandai dengan disematkannya 
harapan kepada BPKP oleh 

BNPB untuk ikut mengawal 

pelaksanaan tanggap darurat 
Merapi agar terhindar dari 

berbagai permasalahan serta 

ikut serta mendorong 
terwujudnya akuntabilitas

penanganan bantuan korban 
bencana Gunung Merapi. 

Pertemuan berikutnya yang 

dipimpin oleh Menko Kesra 
Agung Laksono (8/11) dan 

dihadiri oleh Menteri Pertanian, 

peran serta BPKP semakin nyata 
diharapkan. BPKP mendapat 

amanah untuk mendampingi 
serta mengawal akuntabilitas 

pengelolaan dana bantuan 

tanggap darurat di Pemkab 

Sleman, Magelang, Boyolali dan 
Klaten. Kepercayaan ini menjadi 

tantangan besar bagi BPKP. 
Sesuai dengan visi misi dan 

peran BPKP saat ini sebagai 

Pembina SPIP, BPKP dituntut 
lebih mengedepakan berbagai 

upaya preventif mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang 
baik dalam berbagai hal 

termasuk dalam pengelolaan 
dana bantuan tanggap darurat 

Merapi dengan membantu 

mewujudkan tertib administrasi 
dan akuntabilitas pengelolaan 

dana bantuan tanggap darurat  

Maka dari itu, BPKP terpanggil 
untuk membantu menciptakan 

pengendalian intern yang 

memadai dalam penanganan 
bencana Merapi dengan

mendorong praktik-praktik yang 
sehat baik dalam

penatausahaan bantuan,

penerapan dan penyempurnaan 

di
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sistem dan prosedur yang ada 

serta mendorong penegakkan 

integritas para petugas
pengelola bantuan bencana 

Merapi. Dengan menciptakan 

lingkungan pengendalian yang 
kondusif, berbagai aktivitas 

pengendalian yang diperlukan, 

sadar akan berbagai risiko dalam 
pengelolaan bantuan didukung 

dengan informasi dan
komunikasi yang baik dalam 

koordinasi penanganan

pengungsi merapi. Berbagai 
upaya tersebut adalah wujud 

penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) dalam 
pengelolaan bencana yang 

tentunya diharapkan dapat 
mengantisipasi dan mencegah 

terjadinya “bencana” pasca 

penanganan bencana Merapi.  

Berbagai upaya yang telah 
dilakukan oleh Perwakilan BPKP 

DIY menjawab amanah tersebut 
diantaranya dengan membentuk 

satgas pembinaan dan

pendampingan pengelolaan
dana tanggap darurat serta 

memberikan surat atensi kepada 

seluruh Bupati yang berada di 
wilayah bencana Merapi.

Perwakilan BPKP DIY
menerjunkan tim ke seluruh 

Pemkab sekitar wilayah Merapi 

untuk memberikan saran dan 
masukan kepada para pengelola 

bantuan dalam penatausahaan 

dan pelaporan bantuan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

serta selaras dengan prinsip-

prinsip penanggulangan bencana 
yaitu antara lain cepat, tepat, 

transparan dan akuntabel sesuai 
UU nomor 24 tahun 2007 

tentang Penanggulangan

Bencana,. Tak hanya dalam hal  

 

 

 

 

 

pendampingan, keluarga besar 
BPKP juga mewujudkan rasa 

empati dan kepedulian terhadap 

korban Merapi dengan
menghimpun sumbangan bahan 

kebutuhan para pengungsi dan 
sejumlah uang dari keluarga 

besar BPKP yang disalurkan ke 3 

lokasi posko penampungan. 
Penyaluran bantuan tahap 

pertama langsung diipimpin oleh 

Bapak Suraji Deputi Kepala BPKP 
Bidang Investigasi didampingi 

Bapak Bambang Setiawan, Kaper 
BPKP DIY dan berkoordinasi 

dengan Kaper BPKP Jateng 

beserta staf, sedangkan
penyaluran bantuan tahap kedua 

diserahkan langsung ke posko 

penampungan pengungsi oleh 
Deputi Bidang Akuntan Negara, 

Ardan Adiperdana. Di lingkungan 

internal, Kaper BPKP DIY 
didampingi Ketua Darma Wanita 

BPKP DIY, Ibu Bambang Setiawan 

serta para Kepala Bidang 
Perwakilan BPKP DIY

menyempatkan beranjangsana 
mengunjungi tempat

pengungsian beberapa keluarga 

BPKP, yaitu keluarga Bpk 
Suprapto, keluarga Bpk

Gunawan, keluarga Bpk

Suhardjo, dan keluarga Bpk Idrus 
sebagai bentuk kepedulian 

terhadap warga BPKP yang 

menjadi korban bencana. 
Kesempatan tersebut juga 

dilakukan untuk beranjangsana 
ke kediaman para sesepuh BPKP  

 

 

 

 

 

 

yang telah purna bhakti, antara 
lain keluarga Bapak Herutomo, 

keluarga Bapak Agus Setiasena 

dan keluarga purna bhakti BPKP 
lainnya.Kini, Geliat Merapi telah 

mulai mereda ditandai dengan 
penurunan status oleh Pusat 

Vulkonologi dan Mitigasi

Bencana Geologi (PVMBG) Badan 
Geologi Kementerian ESDM dari 

Awas menjadi Siaga diperlukan 

persiapan lain yang tidak kalah 
penting yaitu tahapan

rehabilitasi dan rekonstruksi 
setelah bencana. Hal ini jelas 

bukan sekadar bicara besaran 

dana namun bagaimana
program-program rehabilitasi 

dan rekonstruksi tersebut 

dilaksanakan sesuai kebutuhan 
masyarakat korban Merapi. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi 

dalam pengertian tidak hanya 
bangunan fisik, jalan,

infrastruktur atau rumah yang 

rusak, tapi juga kehidupan di 
daerah bersangkutan, baik 

kehidupan sosial maupun
perekonomian. Keperluan

mengantisipasi penyakit yang 

kerap muncul dalam masa 
pengungsian; kebutuhan sehari-

hari pengungsi; tempat tinggal 

sementara; bantuan rehabilitasi 
psikologis, terutama untuk 

korban yang rentan, yakni anak-

anak dan orang tua; maupun 
untuk membangun kembali 

berbagai jenis infrastruktur yang 
rusak. Meletusnya gunung 

Merapi kali ini jelas memberikan 

DARI REDAKSI
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pelajaran 

berharga kepada 
kita tentang 
pentingnya early 

warning system 

(sistem 
peringatan dini). 

Alat pemantau 

itu terus 
memperlihatkan 

peningkatan 
aktivitas Merapi 

yang untuk 
selanjutnya 
badan pemantau 

memberikan 

tanda 
 peringatan melalui status. 

Berdasarkan status mulai dari 
waspada, siaga, hingga awas 

itulah persiapan dan antisipasi 

seharusnya dapat dilakukan. 

Bencana memang bisa terjadi 
kapan saja. Namun, kehadiran 

sistem peringatan dini dengan 
bantuan teknologi akan sangat 

membantu meminimalkan 

korban. Teknologi memang 
membutuhkan biaya (investasi) 

yang cukup mahal. Namun, 

mengingat posisi geografis 
negara kita yang seakan tak 

lepas dari bencana alam, ada 
baiknya investasi teknologi 

peringatan dini bencana 

ditingkatkan dan secepatnya 
direalisasikan. Karena itu, 

pemerintah sudah seharusnya 

memahami bahwa dengan 
menginvestasikan dana untuk 

pencegahan dan pembelian 

teknologi modern sebagai 
sistem peringatan dini, pada 

akhirnya hal itu akan menekan 
risiko (korban jiwa, harta 

benda, serta dana bantuan) 

yang harus ditanggung bila 
bencana terjadi. 
Bagi kita insan BPKP, berbagai 

peristiwa bencana yang pernah 
terjadi di negeri ini perlu 

dijadikan refleksi serta  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
introspeksi peran yang

semestinya dapat kita berikan 
bagi negeri ini. Perwujudan 

sadar risiko termasuk risiko 

yang bersifat force majeur 

seperti bencana alam sebagai 
wujud implementasi SPIP 

menjadi perhatian yang
penting dalam

penyelenggaraan 

pemerintahan ke depan baik di 
lingkungan internal BPKP 

ataupun di lingkungan instansi 

pemerintah. Dalam jangka 
pendek, banyak peran dan 

kiprah BPKP yang harus 
ditunjukkan dan menjadi 

pertaruhan citra BPKP ke 

depan. Secara umum, tahapan 
dalam penanganan bencana 

alam dibuat dalam dua 

skenario besar, yakni masa 
tanggap darurat serta masa 

rekonstruksi  

dan rehabilitasi (RR). Pasca 
tahapan tanggap darurat, BPKP 

selaku pendamping harus 
mampu mendorong

terwujudnya pelaporan dana 

bantuan bencana baik yang 
berasal dari pemerintah Pusat 
maupun dari masyarakat yang 

transparan dan akuntabel 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tahapan berikutnya dalam  

masa rehabilitasi 

dan rekonstruksi
BPKP juga harus 
mengambil peran 

sebagai aparat

pengawasan 
internal pemerintah 

(APIP) sekaligus 

auditor Presiden
untuk mengawal  

akuntabilitas dari 
penggunaan dana 

RR. Bekaca dari 
pengalaman dalam 
penanganan 

berbagai bencana 

 
 sebelumnya seperti Tsunami 

Aceh, Gempa Yogyakarta 2006 
banyak catatan praktik-praktik 

yang kurang sehat yang harus 

dihindari agar tidak terjadi lagi. 

Di luar berbagai persoalan 
penanganan bantuan secara 

cepat dan tepat, isu 
 transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana bantuan juga 

harus diperhatikan. Hal ini 
menjadi isu penting mengingat 

paling tidak dua hal. Pertama, 

penyalahgunaan dana bantuan  
bencana maupun dana

penanganan konflik di
Indonesia kerap terjadi, baik 

sejak konflik Maluku, Poso, 

Sampit, maupun gempa Liwa, 
Lampung, gempa Yogya dan 

Klaten, tsunami di

Pangandaran, serta tsunami 
terbesar di Aceh. Kedua, 

korupsi yang terjadi pada  

dana bantuan bencana dan 
penanganan konflik akan 

semakin mendorong tingkat 
keparahan dampak bencana. 

Korupsi dana bantuan menjadi 

lebih rentan terjadi karena 
situasi yang mendukungnya. 
Keadaan darurat kerap

memaksa penyaluran dana 
bantuan dilakukan tanpa 

mengikuti kaidah administratif 

DARI REDAKSI
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yang baik. Berbagai macam 

aturan main yang secara paksa 

harus diterapkan oleh pengguna 
anggaran negara dalam situasi 

normal tidak berlaku dalam 

situasi krisis. Terlebih dana 
publik yang dikelola oleh 

berbagai elemen masyarakat 

hampir tidak dipandu oleh 
mekanisme akuntabilitas dan 

transparansi yang memadai. 
Berdasarkan pengamatan

Indonesia Corruption Watch 

paling tidak terdapat empat 
modus korupsi yang kerap 

terjadi. Modus pertama,

penggelembungan data
administrasi penduduk yang 

menjadi korban. Kedua,
penyunatan dana bantuan oleh 

aparat birokrasi kepada warga 

korban. Modus ketiga adalah 

proyek fiktif. Modus terakhir 

adalah wanprestasi kontraktor 

atas berbagai macam pekerjaan 
untuk membangun kembali 

infrastruktur serta pengadaan 

sarana dan prasarana
pascabencana. Banyak gedung, 

jalan, rumah pengungsi, serta 

fasilitas sosial dan umum 
lainnya yang tidak sesuai 

dengan spesifikasi dan standar 
kualitas yang telah ditentukan. 

Dengan memanfaatkan situasi 

darurat, tiadanya mekanisme 
tender dalam pengerjaan 

proyek pemerintah telah

memberi kontribusi bagi
terjadinya salah urus dalam 

penanganan proyek.  
Karena itu, sudah saatnya 

dipikirkan bagaimana dana 

publik yang besar tersebut bisa 

dikelola secara akuntabel dan 

transparan melalui

implementasi SPIP yang tepat. 
Semoga berbagai bencana di 

negeri ini tidak banyak terjadi 

lagi dan pelajaran penting yang 
dapat kita dipetik dari semua itu 

ialah sadar akan adanya risiko 

bencana atau tanggap atas 
bencana, bukan sekedar

tanggap darurat setelah
bencana terjadi. Ini tentu 

menjadi pekerjaan rumah bagi 

BPKP dalam rangka mendorong 
implementasi SPIP dalam 

konteks apa pun. Seberapa siap 

kita sebagai pembina SPIP dan 
mengimplementasikannya di

lingkungan internal menjadi 
topik bahasan utama edisi Paris 

Review kali ini. (redaksi). 

DARI REDAKSI

..Semoga berbagai bencana di negeri ini 
tidak banyak terjadi lagi 

dan pelajaran penting 
yang dapat kita petik dari semua itu ialah 

sadar akan adanya risiko bencana 
atau tanggap atas bencana,

bukan sekedar tanggap darurat setelah bencana terjadi..



refleksi periode awal peranan BPKP
sebagai instansi pembina SPIP

Berbagai pertanyaan seolah seperti peluru yang 

ditumpahkan dari senapan mesin  dari segala 
penjuru ketika berakhir sosialisasi SPIP. 
Bagaimana penyelenggaraan SPIP di BPKP? 
Sebuah pertanyaan cerdas yang mengemuka. 

Setelah sekian saat kita melakukan proses 
mencari pemahaman dan menyampaikan SPIP 
kepada instansi lain, pada saatnya kita ditagih 

contoh nyata bagaimana penyelenggaraannya di 
kantor kita. Boleh saja berdalih bahwa proses 
tersebut berjalan paralel dengan pembangunan 
instrument penerapan pengendalian intern 
sesuai PP 60 Tahun 2008. Namun demikian 

secara sadar kita juga menjadi pihak pertama 
yang mengenal ketentuan tersebut dibandingkan 
dengan instansi yang lain. Kita jugalah yang 

menghasilkan berbagai instrumen
penyelenggaraan tersebut, yang tentunya dibuat 

berdasarkan visi kita tentang bagaimana 
pengendalian intern yang ‘seharusnya’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi rasanya tidak ada cukup alasan bagi kita 

pada saat ini untuk tidak dapat memberikan 
contoh penyelenggaraan SPIP. Dengan adanya 
Satuan Tugas Pembinaan yang kemudian disusul 
oleh terbentuknya Satuan Tugas

Penyelenggaraan SPIP sampai di tingkat 
perwakilan tentu menjadi ‘penyanggah’ semua 
alibi yang kita sampaikan.  

Sangat disadari bahwa SPIP dapat dikatakan 
sebuah perubahan budaya dan perubahan 
perspektif dalam melihat pengawasan dan 
pengendalian instansi pemerintah. Dengan 

menitikberatkan pada soft control selain hard 

control, memberikan dimensi baru dan 
konsekuensi yang baru juga dalam dalam 
penyelenggaraan pengendalian intern. Bukan 

sesuatu yang mudah, meskipun bukan menjadi 
tidak mungkin, untuk diwujudkan.  

TOPIK UTAMA

“…kalau di kantor Bapak SPIP nya seperti apa?” 

“…kalau soal pengendalian kita sudah melakukan seperti 
itu pak, yang saya tidak mengerti, implementasi riil 
identifikasi risiko. Di kantor bapak seperti apa?” 

“…apa yang harus kami lakukan untuk membangun SPIP ini 
pak setelah sosialisasi?” 

“ ….kalau boleh, kami dapatkan softcopy SPIP kantor 
njenengan (Anda, red.) Pak. Kalau tidak diperkenankan, 
bisa kami fotocopy saja, biar kami contoh, ngga repot-
repot. Soalnya rumit pak ….” hananto widhiatmoko
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Dalam kapasitas sebagai auditor 

internal presiden, yang membawa 
amanah sebagai pembina 
penyelenggaraan SPIP sesuai PP 
60 tersebut, tidak terlalu salah 
bila BPKP dianalogikan sebagai 
pemimpin dalam penerapan SPIP 
ini. Pemimpin perubahan 
paradigma baru pengendalian 
intern pemerintah. 

Dalam teori perubahan peranan 
pemimpin sangat penting. 
Keberhasilan perubahan banyak 

ditentukan oleh performa dan 
kapabilitas pemimpin dalam 
memimpin institusinya 
sebagaimana yang diungkap 
dalam penelitian Fernandez dan 
Rainey (2006). Pemimpin kerap 
kali menjadi pihak yang dapat 
mendorong merealisasikan 
perubahan dalam suatu 
organisasi. Peranan pemimpin 
dalam perubahan sebagaimana 

yang diungkap Fernandez dan 
Rainey (2006) paling tidak tentang 
pemberian keyakinan bagi 

anggota organisasinya tentang 

perlunya perubahan tersebut dan 
penyediaan rencana tentang 
bagaimana perubahan tersebut 
harus dilakukan. Bila dikaitkan 
dengan proses penerapan SPIP 
yang dimulai dari knowing sampai 
ke pengembangan berkelanjutan, 
dua peran pemimpin tersebut 
menjadi sangat relevan untuk 
dijadikan refleksi bagaimana 
peranan kita sebagai pembina dan 
penyelenggara SPIP. 

Dari berbagai riset sebagaimana 
diungkap dalam Fernandes dan 
Rainey (2006), sebagai pemimpin 
harus dapat mengkomunikasikan 
perlunya perubahan yang akan 
dijalankan (Armenakis, Harris, and 
Field 1999; Burke 2002; Judson 
1991; Kotter 1995; Laurent 2003; 
Nadler and Nadler 1998). 
Pemberian keyakinan tersebut 
dimulai oleh pemimpin dengan 

memberikan visi tentang apa yang 
dapat dan akan diraih oleh sebuah 
perubahan organisasi. Sebuah visi 

seperti kita ketahui dapat 

memberikan gambaran yang jelas 
di masa datang bagi semua 
anggota organisasi. Selain 
gambaran yang jelas, sebuah visi 
akan memberikan pondasi yang 
kuat ketika akan melangkah. 
Fakta yang menarik dari 
efektivitas pemberian keyakinan 
tersebut menurut penelitian Vries 
and Balazs (1998) dalam 
Fernandes dan Rainey (2006), 
adalah pemahaman akan efektif 
ketika pemimpin mampu 
menjelaskan harapan yang 

bersifat positif dan 
menghilangkan ketidaknyaman- 
an dalam organisasi ketika 
perubahan itu terjadi. Namun 
demikian kondisi tersebut 
menjadi suatu tantangan yang 
tidak mudah bagi pemimpin, 

karena perubahan, biasanya, 
dianggap secara negatif bagi 
anggota organisasi yang sudah 
merasa mapan.
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Dalam konteks SPIP, BPKP sebagai Pembina dalam tahap melakukan sosialisasi sejatinya merupakan 
aktualisasi peran pemimpin dalam sebuah perubahan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. 
Sosialisasi bila berhenti pada tujuan untuk memberikan pemahaman tersebut mungkin sudah memadai 
dalam sisi kuantitas, namun demikian dari fungsi waktu memiliki potensi kualitas yang dikawatirkan 
menurun. Seperti yang telah diungkap di muka, ketika pada posisi sebagai penyelenggara, tuntutan dari 
instansi yang kita bina semakin maju. Bila kita berdiam diri pada suatu posisi yang telah kita capai, 
sesungguhnya berapa banyak instansi yang telah tersosialisasi berusaha, dan bahkan telah mencapai 
posisi, yang telah kita capai. Pada kondisi tersebut, sekali lagi, bila kita berdiam diri pada suatu posisi, 
sesungguhnya kualitas sosialisasi kita menurun. 



Dalam konteks pemimpin dalam 
perubahan, sangat logis bila 
kriteria atau faktor keberhasilan 
pemimpin merupakan langkah 
berikutnya yang harus diraih. 
Proses memberikan pemahaman 
pada suatu konsep perubahan 
pada akhirnya akan berujung pada 
panduan tentang bagaimana 
organisasi dan anggota organisasi 
mencapai perubahan tersebut. 
Faktor yang menurut penulis lebih 
tepat disebut prasyarat 
keberhasilan pemimpin dalam 
perubahan adalah 
kemampuannya memberikan 
perencanaan dalam mencapai 
perubahan. Bila dikembalikan 
pada posisi BPKP sebagai 
pembina, bagaimana tahapan 
perubahan pengawasan menjadi 
pengendalian sesuai dengan SPIP, 
merupakan tantangan yang patut 
diperhitungkan. Tidak saja dengan 
penyiapan instrumen yang akan 
diuji cobakan kepada instansi lain, 
namun sebagai penyelenggara 
tentunya dapat ‘berbicara’ 
bagaimana kesulitan dan 
bagaimana mengatasi kesulitasn 
implementasi instrument-
instrumen tersebut. Seperti 
diketahui, terdapat 26 pedoman 
penerapan SPIP sebagai jabaran  
unsur dan parameter dalam SPIP.  

 

 

 

 

 

 

Meskipun sebagai institusi 
penerbit instrument, namun 
menjadi yang menjadi 
permasalahan adalah bagaimana 
menjalankannya. Kriteria kedua 
keberhasilan ‘pemimpin’ dalam 
perubahan tentang bagaimana 
kemampuan menyediakan 
rencana untuk meraih 
keberhasilan perubahan dengan 
demikian menjadi relevan sebagai 
bahan refleksi. 

Dengan uraian tadi sudah 
selayaknyalah kita berkaca 
tentang bagaimana selama ini kita 
mulai ‘bereksperimen’ 
mewujudkan SPIP di BPKP. Apakah 
kita mampu menjadi pemimpin 
perubahan paradigma 
pengendalian intern sesuai PP 60 
Tahun 2008. Sejauh apa kita 
melangkan mendahului instansi-
instansi lain yang kita bina. 
Seberapa berat perjalanan itu, 
seberapa berat tantangan yang 
dihadapi, dan yang lebih penting 
bagaimana mencari solusi agar 
terselenggaranya SPIP yang 
diidamkan. Sebuah peta untuk 
memulai dengan petunjuk tentang 
bagaiman mewujudkannya. 
Prasyarat pemimpin perubahan 
yang berhasil. Cerita tentang ring 
tone from the top, yaitu analogi 

 

 

 

 

 

 

sederhana tentang pemberian 
arahan tetapi tanpa pemberian 
keteladanan bagaimana sesuatu 
akan dicapai, rasanya masih 
pantas untuk diingat, meski 
tentunya bukan kondisi yang kita 
inginkan. Analogi sederhana, yang 
pernah dimuat dalam Paris Reviu 
edisi terdahulu, seperti penanda 
panggilan masuk handphone kita. 
Sebagus apa pun nada masuk 
tersebut, akan dimatikan karena 
ada hal lain yang lebih penting 
bagi penerima telpon, yaitu 
menerima suara yang 
disampaikan lewat alat 
komunikasi tersebut. Sebagus apa 
pun suatu pesan verbal 
disampaikan oleh seorang 
pemimpin, pada akhirnya akan 
diabaikan karena sang pemberi 
pesan tidak konsisten antara yang 
dipesankan dengan yang 
diteladankan. Bila dipertegas, 
pesan tersebut akan menguap 
seiring berlalunya waktu, karena 
ketidak mampuan kita sebagai 
pemimpin dalam perubahan, 
memberikan rencana untuk 
mencapai perubahan tersebut. 
Terlebih penting lagi, 
mengaktualisasikan perubahan, 
kemudian memandu instansi lain 
untuk memberikan arah dan 
panduan melalui perubahan.  

Pada akhirnya kita harus selalu berkaca, seberapa pantas kita menerima dan menjalankan peran sebagai 
pembina SPIP. Bukan melemahkan, justru menumbuhkan semangat kita untuk selalu beberapa langkah di 
depan dalam mewujudkan SPIP. Pantaskah kita? 

Thanks for “Sheila on Seven” for inspiring the title. 
 -hananto-
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TOPIK UTAMA

Kalimat singkat padat ini adalah iklan sebuah produk yang cukup terkenal di negeri ini. Iklan 
singkat inilah yang menginspirasi kami untuk menjadikan semangat dan nilai yang terkandung 
di dalamnya menjadi topik utama buletin edisi kali ini. Kesan yang dapat kita rasakan dari iklan 
tersebut adalah kesungguhan  niat dan komitmen, bukan sekedar janji kosong atau retorika 
belaka. Meski ini adalah iklan rokok yang notabene produk yang merugikan kesehatan, namun 
kami yakin akan berkekuatan dahsyat jika nilai dan semangat positifnya dipakai untuk 
mencitrakan produk layanan BPKP. Semangat positif inilah yang seyogyanya kita tanamkan 

dalam mindset setiap insan BPKP untuk menjawab tantangan amanah Pasal 59 ayat 2 PP 60 
Tahun 2008 sebagai Pembina SPIP. 

Amanah yang pastinya tidak ringan, meski bukan sesuatu yang tidak mustahil dapat kita capai. 

Kehadiran SPIP memberikan prespektif yang lebih dinamis dan berwarna pada sistem 
pengendalian intern yang telah berlaku sebelumnya dengan lebih menekankan pada 

pembenahan soft control atau atensi lebih pada faktor pelaku pengendalian itu sendiri, yaitu 
manusia dan mindset yang ada padanya, atau istilah yang redaksi gunakan adalah SPIP lebih 
“memanusiakan manusianya” atau dengan istilah Jawanya “nge-wong-ke” atau menghargai 
unsur manusia sebagai pelaku pengendalian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
Chairman of Matsushita Corporation bahwa: First We Make People Before We Make Product. 

BUKAN BASA BASI..!

ILHAM NURHIDAYAT
oleh :
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Sebuah pertanyaan menggelitik 
dan mendasar adalah seberapa 

siapkah kita menjadi Pembina 
SPIP yang mampu merubah 

mindset SDM dalam menyikapi, 

merespon, menghadapi dan 
menjalankan SPIP? Seberapa 

pantaskah kita menjadi contoh 

teladan atas perubahan itu? 

Memaknai arti penting
implementasi SPIP yang
membumi, kongkrit dan tidak 

hanya sebatas teoritis, belum 
dapat kita lihat dan rasakan 
secara riil apabila kita sendiri 

belum dapat memberikan contoh 

nyata bagaimana bentuk
implementasi internal control 

paradigma baru ini. Ini
merupakan pekerjaan rumah 

besar yang tersandang di pundak 
kita selaku insan BPKP. 

Pemaknaan SPIP yang tidak 
hanya sebatas retorika, bukan 

(sekedar) basa basi sebagaimana 
judul tulisan ini, namun 

dipraktekkan secara nyata sehari-

hari. Bukankah kehadiran SPIP 
tidak sekedar untuk

diwacanakan?. SPIP telah

dikandung bertahun-tahun dan 
digadang-gadang kelahirannya 

dan  kini telah berusia lebih dari 2 
tahun. Apa yang telah kita 
perbuat dengan sang anak yang 

menjadi “sang penyelamat” BPKP 
ini? Apakah akan kita jadikan 
sebagai pedang yang sakti bagi 

para “ksatria manajemen
pemerintahan” yang gagah 

berani menegakkan tata kelola 

pemerintahan menuju arah yang 
lebih baik atau justru akan 

menjadi alat untuk menggali 
kuburan untuk diri kita sendiri? 

Pilihan ada pada kita dan kita 
sendiri yang dapat

mewujudkannya.  

Berinstrospeksi diri dari pilihan 
yang ada tersebut maka pada 
bagian selanjutnya, kita perlu 

menganalisis strategi yang apa 
dapat dikembangkan khususnya 
oleh Perwakilan BPKP Provinsi D.I 
Yogyakarta dalam menunaikan 

amanah sebagai Pembina SPIP di 
wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. 
Secara sederhana kita dapat 

menggunakan analisis lingkungan 

internal dan eksternal organisasi 
yang kerap dikenal dengan 

Analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity and 

Treath). Hasil analisis SWOT akan 
menunjukkan posisi BPKP DIY dan 

rekomendasi pilihan strategi 
generik serta kebutuhan atau 

modifikasi sumber daya
organisasi. 

Analisis ini didasarkan pada 

upaya yang telah dan akan 
dilaksanakan oleh Perwakilan 

BPKP DIY dengan kondisi sumber 
daya yang dimiliki yang 
dikelompokkan atas unsur 6 M 

yaitu men, methods, machines, 
money, materials, dan markets. 

Dari sisi pemasaran produk dan 

jasa sebagai Pembina SPIP kami 
melakukan analisis berdasarkan 

teori positioning, differentiation, 
dan branding sebagaimana 
dikemukakan Hermawan

Kartajaya dalam bukunya yang 
berjudul “New Wave Marketing. 
Atas kondisi-kondisi tersebut 

dilakukan identifikasi sederhana 
mengenai kekuatan, kelemahan, 

peluang dan hambatan. sehingga 
kita dapat mengetahui strategi  

apa yang dapat dilakukan serta 

dapat mengidentifikasikan upaya-
upaya yang harus dibenahi dan 

disiapkan dalam rangka

melakukan pembinaan SPIP di 
wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.  

I. TUJUAN 

Dari uraian latar belakang yang 

telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, tujuan yang dapat 
dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan 

hambatan yang dimiliki 
Perwakilan BPKP Provinsi D.I 

Yogyakarta dalam

mengemban amanah sebagai 
instansi Pembina SPIP di 

wilayah Provinsi D.I

Yogyakarta 

2. Memberikan masukan

tentang strategi yang dapat 

dilakukan serta upaya-upaya 
yang perlu dibenahi dan 

dilakukan dalam

penyelenggaraan SPIP di 
lingkungan internal

Perwakilan BPKP Provinsi D.I 
Yogyakarta dan sebagai 

instansi Pembina  SPIP di 

wilayah Provinsi D.I
Yogyakarta 
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II.  ANALISIS KESIAPAN 

SEBAGAI PEMBINA SPIP 

Dalam rangka melihat kesiapan 
dan menetukan strategi dalam 

rangka melaksanakan amanah 

sebagai Pembina SPIP, perlu 
dilakukan identifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan

hambatan yang dimiliki
Perwakilan BPKP Provinsi D.I 

Yogyakarta berdasarkan analisa 
lingkungan internal dan

eksternal yang ada. 

A. Analisis lingkungan internal 
dan eksternal 

1) Sumber Daya Manusia (men) 

Jumlah pegawai per akhir 
semester 1 tahun 2010  

sebanyak 170 orang terdiri atas 
pejabat fungsional auditor (PFA) 

sebanyak 103 orang (60,58%) 

dan tata usaha sebanyak 67 
orang  (39,42%). Dari  t ingkat 

pendidikan, lulusan S2 sebanyak 

17 pegawai (10%), Sarjana/DIV 
sebanyak 75 pegawai (44,12%), 

dan tingkat Sarjana Muda/DIII 

sebanyak 31 pegawai (18,24%), 
sisanya sebanyak 47 pegawai 

berlatar belakang pendidikan 

tingkat SLTA, SLTP, dan SD 
(27,64%). Sebanyak 30 pegawai 

telah mengikuti Diklat SPIP dan 
sebanyak 20 pegawai telah 

mengikuti diklat instruktur SPIP 

(TOT SPIP). Dari peta kompetensi 
SDM tersebut menjadi sebuah 

kekuatan (strength) tersendiri 

untuk mendukung kesiapan 
melaksanakan pembinaan SPIP. 

Namun demikian, pasca SK 

mutasi pegawai PFA per 29 

Oktober 2010 ini, BPKP DIY akan 

kehilangan beberapa tenaga 

instruktur SPIP akan pindah 
tugas ke unit kerja lain dan perlu 

segera regenerasi secepatnya.  

Adapun komitmen dan
keteladan pimpinan sesuai 

filosofi tone at the top telah 

berjalan dengan cukup baik. 
Adanya pergantian pimpinan 

yang baru tentunya akan 
memberi warna yang dan nuansa 

yang berbeda dengan

sebelumnya. Apapun warna 
pimpinan seharusnya harus 

bermuara pada penciptaan 

komitmen dan dukungan
segenap pegawai dalam

mensukseskan tujuan organisasi.    

2) Metode Pengembangan

(methods) 

Dalam rangka mengembangkan 
SPIP telah dibentuk Satgas 

Pembinaan SPIP dan Satgas 

Penyelenggaraan SPIP. Satgas 
Pembinaan SPIP berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala

Perwakilan. Dalam
menerapkannya mengacu pada 

tahapan pengembangan yang 

telah ditetapkan oleh Satgas 
Pembinaan Penyelenggaraan 

SPIP BPKP Pusat, yang terdiri dari 
lima fase yaitu; knowing, 

mapping, norming, forming dan 

performing. Sampai saat ini telah 
dilakukan pemetaan awal dan 

penilaian risiko yang terdiri dari 

identifikasi risiko untuk
menetapkan pernyataan dan 

kemungkinan terjadinya risiko, 

analisis risiko untuk menetapkan 
dampak, kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi penyebab, 

serta menetapkan risiko yang 

dapat diterima. Dari pelaksanaan 
pemetaan yang telah dilakukan 

diperoleh hasil informasi penting 

berupa adanya risiko yang 
bersifat stratejik dan operasional 

yang berada di lingkungan 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 
Pengendalian internal

sebenarnya bukanlah barang 
asing bagi BPKP, namun yang 

perlu dibenahi adalah

pendekatan yang sedikit terasa 
asing, bagaimana suasana yang 

dibangun terasa masih elitis dan 

belum memperhatikan
karakteristik dan kekhasan 

daerah maupun instansi
pemerintah yang ada. Misal 

pemilihan istilah-istilah yang 

kurang membumi dan akrab 

seperti diagnostic assessment 
yang mungkin dapat

menggunakan istilah mudah 
seperti pemetaan awal atau 

survey pendahuluan. Belum lagi 

proses penyusunan Juklak SPIP 
sebagai tindak lanjut Perkada 

harus melibatkan satgas SPIP 

Pusat dan banyak hal-hal lain 
yang justru secara birokratis 

akan memakan waktu, SDM  dan 
biaya yang tidak sedikit. 

Dalam mengembangkan SPIP 

khususnya membangun

lingkungan pengendalian

sebenarnya BPKP telah terlebih 

dahulu mem-pionir-i melalui 

pengembangan budaya kerja 

sebagai salah satu bentuk  
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manifestasi implementasi SPIP 

khususnya unsur Lingkungan 

Pengendalian. Budaya kerja 
pada suatu organisasi yang 

baik akan membentuk

lingkungan pengendalian yang 
kondusif yang sangat penting 

bagi unsur pengendalian intern 

lainnya, yaitu: identifikasi 
risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi, 
serta pemantauan sistem 

pengendalian intern. 

3) Pembiayaan (money) 

Disadari betul bahwa tugas 

pembinaan SPIP ini tidaklah 

murah, perlu biaya besar 
mengingat outcome yang 

diharapkan tidak hanya untuk 
saat kini atau kepentingan 

sesaat namun untuk

kepentingan jangka panjang 
dan menyeluruh. Sebuah 

terobosan telah dilakukan 

BPKP dengan melakukan 
pencarian sumber pembiayaan 

melalui loan ADB, namun ke 

depan perlu dipikirkan langkah 
antisipatif dalam perencanaan 

anggaran oleh BPKP secara 

mandiri dan didanai
sepenuhnya dalam anggaran 

BPKP secara mandiri dengan 
seminimal mungkin

menggantungkan sharing 

pembiayaan oleh mitra kerja 
pendampingan penerapan

SPIP. 

4)  Sarana dan Prasarana 
(machines) 

Fasilitas yang dimiliki dirasakan 

cukup memadai. Berbagai 

fasilitas kantor sepeti aula 

kantor dan ruang kelas yang 

representative serta sarana 
dan prasarana pendukung 

lainnya dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan
berbagai kegiatan pembinaan 

SPIP seperti misalnya

sosialisasi, diklat SPIP atau 
kegiatan konsultansi kepada 

mitra kerja kita 

5) Pedoman (materials) 

Untuk memberikan

arah/panduan langkah yang 
jelas mengenai pengembangan 

SPIP, telah disusun Grand 

Design dan Road Map 
pengembangan dan

penyelenggaraan SPIP yang 
mengacu kepada grand design 

dan tahapan pengembangan 

SPIP yang disusun oleh Satgas 
SPIP Pusat. BPKP juga telah 

memiliki pedoman teknis 

penyelenggaraan SPIP, telah 
melakukan berbagai kegiatan 

sosialisasi SPIP, pendidikan dan 

pelatihan SPIP, draft SOP 
Penyelenggaraan SPIP untuk 

Perwakilan BPKP, penerapan 

SPIP bimbingan teknis dan 
konsultansi SPIP, dan serta 

peningkatan kompetensi
auditor aparat pengawasan 

intern pemerintah.  

6) Pemasaran (Eksternal) 

Hermawan Kartajaya (2008), 

dalam bukunya yang berjudul 

“New Wave Marketing : The 
World is Still Arround, The 

Market is Already Flat “ selalu 

menekankan pentingnya PDB 

(Positioning, Differentiation 

and Branding) sebagai jurus 

jitu strategi pemasaran. Jika 
kita kaitkan teori PDB tersebut 

dengan apa yang telah 

dilaksanakan oleh BPKP dalam 
menjalankan amanah sebagai 

Pembina SPIP masih banyak 

hal yang perlu kita perbaiki 
dan sempurnakan dalam 

rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

(a) Positioning  

JIka kita berpijak kepada teori 
positioning dapat dikatakan 

bahwa sesuai amanah PP 60 

tahun 2008 positioning BPKP 
telah cukup jelas. Peran BPKP 

sebagai instansi Pembina SPIP 
mempunyai tugas dan

kewenangan yang strategis. 

Namun muncul pertanyaan 

penting, apakah positioning 
yang didengung-dengungkan 

oleh BPKP sebagai Pembina 
SPIP ini telah dipahami oleh 

para stakeholder kita? Secara 

jujur jawabannya adalah 
belum sepenuhnya

stakeholder mengerti dan 

memahami posisi BPKP
tersebut, masih terbatas 

kepada mitra kerja yang telah 
mendapatkan sosialisasi SPIP 

dan dari segi jumlahnya masih 

sangat terbatas. Untuk itu 
perlu upaya ekstra dari BPKP 

untuk lebih mensosialisasikan 

positioning-nya sebagai
Pembina SPIP kepada

stakeholder. Peran Humas 

menjadi penting yang tidak 
sekedar sebagai juru bicara 

atau protokoler saja namun 
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harus bisa berperan plus 

menjadi petugas marketing 

(marketer) produk layanan 
BPKP melalui berbagai media 

yang terus dikembangkan 
seperti misalnya website, profil, 
leaflet, serta kerjasama dengan 

media massa. Metode dan 
strategi marketing yang tepat 
merupakan hal yang  dapat 
menumbuhkan kredibilitas 
BPKP dalam rangka 

memperkuat dan memperjelas 

‘positioning’nya, sehingga 
peran BPKP sebagai Pembina 

SPIP akan lebih kuat 
eksistensinya dan dibutuhkan 
oleh stakeholder dalam rangka 

meningkatkan kualitas 
penyelenggaran SPIP di 

lingkungan instansinya.  

(b) Differentiation 

Hermawan Kertajaya (2008) 
menyatakan bahwa positioning 

harus didukung dengan 
diferensiasi yang solid, atau 
bisa dikatakan diferensiasi 

adalah terjemahan dari 
positioning. Jika positioning 

tidak didukung dengan 
diferensiasi, maka ini hanya 
akan menjadi janji kosong. 

BPKP sebagai Pembina SPIP 
telah meluncurkan beberapa 
produk dan jasa inovasi yang 

berhubungan dengan 
penguatan pembinaan SPIP 

yaitu pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP, 
sosialisasi SPIP, pendidikan dan 

pelatihan SPIP, pembimbingan 
dan konsultansi SPIP, dan 
peningkatan kompetensi 

auditor aparat pengawasan 
intern pemerintah. 

Berdasarkan produk dan jasa 

inovatif tersebut, menunjukkan 

bahwa BPKP sebagai suatu 

organisasi sudah cukup berhasil 
menghasilkan produk-produk 

unggulan yang berkualitas yang 
mempunyai daya inovatif cukup 
tinggi. BPKP telah memiliki 

kekuatan yang luar biasa 
sehingga dapat menghasilkan 
produk-produk dengan tingkat 
differensiasi yang berbeda dan 
dapat diterima oleh 

market/stakeholder.  Apabila 

kita melihat pesaing BPKP di 
dunia pengawasan (BPK, Itjen, 

Inspektorat, Konsultan 
Keuangan), maka dapat 
dikatakan hanya BPKP yang 

memiliki kapasitas dan 
kewenangan menawarkan 

produk inovatif dan variatif 
dalam konteks pengembangan 

SPIP. Hal ini sudah dapat 
dikatakan terdiferensiasi.  

 

 

 

 

 

 

Namun demikian, selain 
kekuatan diferensiasi produk 

yang dimiliki oleh BPKP, BPKP 
mempunyai sedikit kelemahan 

dalam hal penanganan dan  
pemasaran produk dan jasanya 
kepada mitra kerja. Seperti kita 

ketahui bahwa sebagian besar 
produk BPKP didesain, disusun 
pedoman, petunjuk teknisnya, 

dan disosialisasikan ke seluruh 
perwakilan BPKP oleh Satgas 

BPKP Pusat. Selanjutnya 

Perwakilan yang merupakan 

kepanjangan tangan dari Pusat 

bertugas untuk mentransfernya 
kepada instansi pemerintah di 

wilayah kerjanya masing-
masing. Dalam kondisi tertentu, 

dirasakan produk BPKP masih 

bersifat generik belum 
menyentuh praktik kongkrit 

dan applicable di setiap instansi 
pemerintah yang memiliki 
kekhasan dan kekhususan 

lingkungan beroperasi. Perlu 

dilakukan upaya serius untuk 
dapat memberikan contoh yang 

applicable dengan lebih 
mengenal dan memahami 

business process mitra kerja 

dengan beberapa cara seperti 
misalnya mengundang pakar 

atau narasumber yang secara 
periodik memberikan 

pembekalan dan sharing 
pengetahuan dan wawasan 

atas bidang atau sektor 
tertentu, serta 

menyelenggarakan 

workshop/focus group 
discussion dan kelompok 

“pembelajar” atau “tim pakar” 

yang difungsikan sebagai 
quality assurance yang memiliki 

minat dan ketertarikan khusus 
mempelajari business process 

bidang tertentu semisal 

kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan umum dan 

sebagainya dengan segala 

kearifan lokal dan nilai-nilai 
luhur tradisi yang hidup dan 

mewarnai cara beroperasi 
suatu instansi. sehingga kita 

memiliki sebelum kita 

mendeliverikan produk layanan 
kita kepada mitra kerja.  
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(c) Branding 
Branding atau merk merupakan faktor terakhir dari 
strategi pemasaran. Hermawan Kartajaya (2008) 
menyebutkan bahwa branding harus diposisikan 
dengan jelas dalam benak pelanggan agar brand 
identity-nya juga jelas. Positioning yang didukung 
oleh diferensiasi yang solid akan menghasilkan 
brand image yang kuat. Kondisi branding BPKP 
belum dikenal masyarakat karena persepsi 
masyarakat belum  terbangun atas branding BPKP. 
Salah satunya disebabkan karena sosialisasi peran 
BPKP tidak langsung menyentuh segala lapisan 
masyarakat secara luas. Sekali lagi peran Humas 
menjadi sangat penting tidak hanya sebagai juru 
bicara atau protokoler saja namun harus bisa 
berperan plus menjadi petugas marketing 
(marketer) produk layanan BPKP. Masyarakat luas 
masih bingung atas peran ganda BPKP sebagai 
auditor dan konsultan menyebabkan
terhambatnya penanaman ‘brand’ BPKP di 
lingkungan stakeholder. BPKP yang telah 
memposisikan dirinya sebagai Auditor Presiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan produk inovatif-nya yang diferensiasi, 
seharusnya bisa membangun persepsi masyarakat 
atas branding-nya. Sehingga apabila masyarakat 
luas mendengar kata-kata di bidang pengawasan, 
mereka langsung mengenal peran BPKP.  Oleh 
karena itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi 
dari seluruh elemen di BPKP baik di tingkat pusat 
maupun perwakilan untuk dapat membangun 
branding BPKP kepada masyarakat secara lebih 
kuat dan melekat. 

c. Analisis SWOT 

Dari hasil analisis terhadap lingkungan eksternal 
dan internal yang ada, dilakukan analisis dengan 
menggunakan matrik SWOT agar kita dapat 
memilih strategi alternative yang terdiri atas 
empat set yaitu: strategi strengths-opportunities 
(SO), strategi strengths-treaths (ST), strategi 
weaknesses-opportunities (WO) dan strategi  
weaknesses-treathhs (WT).  

Analisis SWOT terhadap Perwakilan BPKP DIY 

dapat dirangkum dalam tabel berikut:  

 
FAKTOR INTERNAL 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FAKTOR EKSTERNAL 

 
STRENGTHS (S) 
1. SDM yang kompeten  

2. Dukungan dan komitmen 
pimpinan 

3. Budaya kerja yang kondusif 
4. Telah dibentuk Satgas 

Pembinaan dan 

Penyelenggaraan SPIP 
5. Telah ada pedoman teknis 

penyelenggaraan SPIP 
6. Sarana dan prasarana 

mendukung 

 

 
WEAKNESSES (W) 
1. Belum ada contoh penerapan 

SPIP yang kongkrit dan 
komprehensif 

2. Pedoman teknis masih bersifat 
umum belum spesifik dan 
applicable di setiap unit kerja IP 

pusat/daerah 
3. Belum maksimalnya sosialisasi 

dan keterlibatan seluruh 
pegawai dalam pengembangan 
penerapan SPIP internal 

OPPORTUNITIES (O) 
1. Adanya SE Mendagri nomor:120/2536/SJ 

tentang Penyelenggaraan SPIP Daerah 
2. Adanya MoU dengan Pemda se Provinsi 

DIY dalam rangka penguatan Tata Kelola 
Pemerintah termasuk Implementasi SPIP 

3. Positioning BPKP yang jelas dalam PP 60 

tahun 2008  
4. Hanya BPKP yang memiliki 

kapasitas/kewenangan sebagai Pembina 
SPIP (differentiation) 

 
STRATEGI S-O 

 
· Strategi agresif 

 
STRATEGI W-O 

 
· Strategi berbenah diri 

TREATHS (T) 

1. Biaya pembinaan SPIP yang tidak murah 
dan masih tegantung pembiayaan 
menggunakan Loan ADB 

2. Branding BPKP belum banyak diketahui 
masyarakat 

 

STRATEGI S-T 
 

· Strategi diversifikasi 

 

STRATEGI W-T 
 

· Strategi defensif 
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III. Simpulan 

Dari matrik SWOT tersebut 

dapat diketahui bahwa
kombinasi strategi yang paling 

sesuai dengan kondisi BPKP DIY 

dimana kondisi lebih didominasi 
oleh kekuatan dan kelemahan 

internal dan banyaknya 

peluang adalah kombinasi 
strategi S-O (strategi agresif) 

dan strategi W-O (strategi 
berbenah diri). BPKP DIY.  

Konsekuensi atas kondisi yang 

ada perlu dilakukan akselerasi 
perubahan yang bersifat inovatif 

menuju reposisi peran ‘New 

BPKP” sesuai amanah PP 60 
tahun 2008 sebagai instansi 

Pembina SPIP, perlu gerak cepat 
dan strategi yang agresif, 

proaktif, matang dan terarah 

dengan tetap berupaya

mengurangi berbagai
kelemahan dan hambatan 

(ancaman) yang mungkin terjadi 
yang dapat menghambat 

pelaksanaan amanah sebagai 

Pembina SPIP dan terus 
melakukan pembenahan

kualitas dan kompetensi SDM 

BPKP dan meningkatkan
kerjasama, koordinasi dan 

pemasaran dengan stakeholder.  

Pembenahan diri terus menerus 

di lingkungan internal BPKP 

mutlak dilakukan jika kita tidak 
mau dikatakan “JARKONI” 

(istilah bahasa Jawa) atau “Iso 

Ngajar ora iso nglakoni” 
dimana kita bisa memberikan 

sosialisasi, diseminasi ataupun 

berbagai kegiatan yang bersifat 
konsultansi, bimbingan teknis 

namun kita sendiri belum 

mengimplementasikan dalam 

keseharian kita. 

Adapun upaya kedalam yang 

dapat dilakukan antara lain: 

1. Menyadari sepenuhnya
bahwa SPIP merupakan 

never ending prosess dan 

masih banyak PR dalam 
implementasinya di

lingkungan internal seperti: 
sosialisasi, PKS, workshop 

implementasi SPIP untuk 

warga BPKP DIY (knowing), 
mendesain action plan 

sebagai TL hasil mapping 

risiko yang telah dilakukan 
(mapping), 

menyempurnakan/menyusu
n berbagai insfrastruktur 

penerapan SPIP (norming) 

serta internalisasi
(performing) unsur SPIP  

2. Mengoptimalkan satgas 

penyelenggaraan SPIP untuk 
dapat mengajak dan

mendorong keterlibatan

seluruh pegawai dalam 
setiap kegiatan

pengembangan SPIP, perlu 

dilakukan sosialisasi yang 
lebih intens lagi sehingga 

tumbuh kesadaran bersama 
bahwa tugas penerapan 

SPIP bukanlah pekerjaan 

“eksklusif” Satgas SPIP 
namun tugas bersama 

seluruh elemen warga BPKP 

DIY.  
3. Dalam rangka pemenuhan 

standar kompetensi auditor 

telah diterbitkan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor: Per-

211/K/JF/2010 tentang

Standar Kompetensi

Auditor. Menyikapi hal 

tersebut kita harus

mengembangkan 

Knowledge Based

Management (KM) sehingga 

semua pegawai memiliki 

komitmen dan keikutsertaan 

secara aktif dalam

meningkatkan 

kemampuannya sesuai

dengan perkembangan

kebutuhan organisasi. Salah 

satu konsekuensinya perlu 

dibentuk satgas tersendiri 

yang mengkonsentrasikan 

pada pengembangan KM 

serta menyatu dengan 

proses pengembangan

budaya kerja di Perwakilan 

BPKP DIY. Melalui

penerapan KM, kemampuan 

pegawai baik fungsional 

maupun struktural akan 

meningkat secara

berkesinambungan. Dalam 

tataran praktik, penerapan 

KM di BPKP DIY diwujudkan 

dalam berbagai jenis

kegiatan seperti:

membentuk kelompok studi 

kecil yang bertugas untuk 

mengkaji dan

mengembangkan keilmuan 

dan keahlian yang

berhubungan dengan proses  
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kegiatan sehari-hari serta 

mendokumentasikannya 

dalam bentuk tulisan
(seperti: makalah, paper, 

modul dll);

mendesiminasikan setiap
perkembangan keilmuan dan 

keahlian yang diperoleh 

kepada seluruh komponen 
organisasi dalam bentuk 

pelatihan kantor sendiri, 
melakukan seminar, bedah 

buku, lokakarya atau

semiloka secara berkala 
untuk menggali berbagai 

saran, konsep dan curah 

pendapat lainnya;
menerapkan setiap

perkembangan keilmuan
yang diperoleh dalam 

praktek penugasan sehari-

hari sehingga dapat

mencapai tingkat
keefektivan kerja yang tinggi 

Selain itu perlu keputusan 
yang tegas untuk

mengembalikan konsep

hubungan antara fungsional 
dengan struktural. Pejabat 

fungsional auditor (PFA) akan 

lebih mampu meningkatkan 
profesionalitasnya jika

dikembalikan kepada
kelompoknya dan secara 

fungsi tidak lagi berada pada 

bidang-bidang atau bagian. 
Hal tersebut bertujuan untuk 

menghilangkan pengkotakan 

peran dan pembatasan 
pengembangan keilmuan

serta keahlian dari PFA. 

Setiap PFA memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan 

peran dalam penugasannya 

sehari-hari dan dalam 

mengembangkan keilmuan 

serta keahlian untuk
meningkatkan 

profesionalitas dan kariernya 

ke depan. 
4. Terus melanjutkan langkah 

pengembangan budaya kerja 

yang merupakan salah satu 
manifestasi implementasi

SPIP khususnya unsur
Lingkungan Pengendalian

dan menempatkan BUKA 

sebagai salah satu unsur 
dasar untuk mencapai tujuan 

SPIP karena budaya kerja 

yang baik akan membentuk 
lingkungan pengendalian

yang kondusif dan sangat 
penting bagi unsur

pengendalian intern lainnya. 

Adapun untuk upaya keluar, 

sudah saatnya bagi BPKP untuk 
melakukan akselerasi perubahan 

yang bersifat inovatif menuju 
reposisi peran ‘New BPKP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sesuai amanah PP 60 tahun 

2008 sebagai instansi Pembina 

SPIP karena reposisi BPKP 
tersebut belum sepenuhnya 

dipahami dan dimengerti oleh 

masyarakat luas sehingga 
berpotensi menjadi hambatan 

dalam menjalankan fungsi dan 

peranannya sebagai Pembina 
SPIP. Pembinaan SPIP yang 

dilakukan oleh BPKP 
memerlukan gerak cepat dan 

strategi yang agresif, proaktif, 

matang dan terarah. Berbagai 
kegiatan telah banyak dilakukan 

oleh Perwakilan BPKP DIY  dalam 

bentuk sosialisasi, diklat dan 
sebagainya (lihat Tabel Kegiatan 

Pembinaan SPIP oleh Perwakilan 
BPKP Provinsi D.I Yogyakarta 

sampai dengan 30 September 

2010 

17PARIS REVIEW - november 2010

BUKAN
BUKAN

sekedar

sekedar BASI

sosialisasi SPIP di Kabupaten Kulon Progo



Kerjasama, koordinasi dan pemasaran 

dengan pihak stakeholder perlu lebih 

ditingkatkan dengan diimbangi

pembenahan kualitas dan kompetensi SDM 

BPKP untuk memberikan produk layanan 

yang lebih berkualitas dan lebih dapat 

diterima stakeholder sebagai suatu hal yang 

dirasakan bermanfaat dan merasakan 

bahwa BPKP-lah mitra kerja yang dapat 

bersama-sama ikut membantu membangun 

SPIP dengan lebih baik.  Perlu kita sadari 

betul bahwa peran sebagai pembina SPIP ini 

merupakan pertaruhan nama baik dan citra 

BPKP karena amanat ini secara jelas telah 

dimandatkan kepada BPKP. Namun 

demikian meskipun hal ini merupakan 

pekerjaan yang berat, perlu kesungguhan, 

kerja keras  dan tidak sekedar BASA BASI. 

Namun demikian dengan kebersamaan, 

komitmen dan dukungan seluruh elemen 

BPKP, Insya Allah sebagaimana jargon 

semangat dan motto SPIP bahwa SPIP 

Bisaaa..!!! dapat terwujud dan BPKP 

semakin Jaya. (ilham)

 

TABEL KEGIATAN PEMBINAAN SPIP OLEH PERWAKILAN BPKP PROVINSI D.I YOGYAKARTA 

SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2010 

Tahun No Jenis Kegiatan Kelas/Peserta Dept/Pemda/Unit Kerja 

2009 1 Sosialisasi SPIP 6 Kelas (352 orang) Pemkab Kulonprogo, Pemkab Sleman, 
Inspektorat Kota Yogyakarta, Pemkab 

Bantul, Pemkab Gunungkidul dan Pemkot 
Yogyakarta 

2010 1 Sosialisasi SPIP 6 Kelas (270 orang) Pemprov DIY, APIP se Provinsi DIY, 

Inspektorat Bantul, Dinas Kesehatan Kab. 
Bantul, SKPD Kab Kulon Progo dan 
Inspektorat Kab. Gunungkidul 

  2 Diklat SPIP 3 Kelas (90 orang) APIP Pemda se Provinsi DIY, TOT SPIP APIP, 
Instansi Vertikal DIY 

  3 Bimtek 4 SKPD Setda dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kab Gunungkidul dan Setda dan 
Dinas Kesehatan Kab. Kulonprogo 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 
Al Ries dan Jack Trout (2006). “Positioning: the battle for your mind”. USA : Printed. 
Grand Design dan Road Map Pengembangan dan Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta 

(2009), tidak dipublikasikan 

Kartajaya, Hermawan (2008). “New Wave Marketing : The World is Still Round The Market is Already Flat”. Jakarta : 
Markplus Inc. 

Kotler, Philip (2006). “Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation and Control”. USA : 
Nortwestern University. 

Profil Pengembangan Budaya Kerja Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta (2010), tidak dipublikasikan 
Robbins, Stephen dan Mary coulter. 2007. Management, 8th Edition. NJ: Prentice Hall. 

Widhiatmoko, Hananto (2010).Paris Review ” Tone at the Top bukan Ring Tone from the Top (mengawali 
perubahan dengan memberikan keteladanan)”, Yogyakarta Edisi Tahun II/No.2, tidak dipublikasikan 

18PARIS REVIEW - november 2010

BUKAN
BUKAN

sekedar

sekedar BASI



Pejamkan kedua belah mata. Cobalah untuk menyentuh hidung menggunakan jari telunjuk Pada saat 

yang sama, berpikirlah mengenai apa yang sedang dilakukan dan dimana letak tangan berada. Lakukan 
secara perlahan. Apakah anda berhasil menemukan hidung? Ya/Tidak. 

Tangan sebelah mana yang digunakan? Kanan/Kiri. 

Sekarang ceritakan/gambarkan pada rekan anda secara jelas apa yang dilakukan jari telunjuk, setiap 
gerakan tangan, dan cara menyentuh hidung. Apakah mudah menggambarkan dalam perkataan 

mengenai bagaimana latihan tersebut? Sangat mudah/Sulit/Tidak tahu 
(Tes diambil dari CIEA-creatif GmbHswitzerland) 

ARTIKEL

KEKAYAAN YANG TERSEMBUNYI

Dari penelitian yang dilakukan 

CIEA-creatif GmbH-switzerland, 

diperoleh data dari tujuh ratus 
dua partisipan ternyata 94% 

dapat menemukan hidung. Orang 

yang berusaha untuk menyentuh 
hidung walaupun tidak dapat 

melihat dikarenakan memiliki 

pengetahuan tacit mengenai di 
mana letak hidung dan 

bagaimana menggerakkan tangan 
untuk menyentuhnya. Biasanya, 

orang tidak berkonsentrasi 

dengan sengaja pada gerakan 
fisik yang dilakukan. Otak 

manusia mempunyai kemampuan 

untuk memroses jutaan informasi 
yang tidak disadari. Secara 

normal, lebih mudah melakukan 
dibanding menjelaskan apa yang 

kita lakukan.  

Dari tujuh ratus dua partisipan 

didapat 54% menjawab sulit, 41% 
menjawab mudah, dan sisanya  

5% menjawab tidak tahu. 

Bagaimana menulis dan

menggambarkan secara jelas 
merupakan hal yang sulit. Dari 

hasil survei tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada baiknya 
orang melakukan sesuatu secara 

tacit, sehingga ekspresi dalam 

kata-kata yang sulit dapat 
dieliminasi. Cara yang lebih baik 

mengekspresikan dalam kata 
adalah dengan menunjukkan 

bagaimana cara melakukannya.  

Hal menarik lainnya adalah 76% 
dari tujuh ratus dua partisipan 

menggunakan tangan kanan. 

Mengapa orang menggunakan 
tangan yang sering digunakan? 

Orang tidak pernah berpikir 
karena hal itu berjalan secara 

otomatis. Jika menggunakan 

tangan kanan maka seseorang 

kehilangan kesempatan untuk 
menggunakan tangan kiri.

Pertimbangkan bila seseorang 
dihadapkan pada situasi yang 

lebih kompleks. Berapa banyak 

hal yang dapat terjadi secara 

otomatis? Seberapa besar orang 
menutup kemampuan dalam 

menciptakan pengetahuan baru 

tanpa disadari? Salah satu bentuk 
kemampuan untuk membuka 

keterbatasan yang tidak disadari 

adalah dengan bersikap kreatif. 

(Ana Mariana dalam Majalah 

Ilmiah Unikom, Vol 4, hal 144-
153). 

Pengetahuan Tacit  dan Eksplisit 

(Tacit and Explicit Knowledge) 

Dalam melakukan penugasan 

berupa audit maupun non audit, 

terkadang kita dihadapkan 
dengan kondisi luar biasa (extra-

ordinary) yang membutuhkan 
solusi berupa tindakan yang 

diluar kebiasaan (out-of-the-box). 

Tindakan ini bisa berupa 
kreativitas dan inovasi yang bisa 

berasal dari individu dan/atau 

antar individu (tim).  

BAMBANG K. WIRYAWAN
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Kreasi dan inovasi bagian dari 

sebuah proses kreatif.  Tidak 

dipungkiri, ritme kerja BPKP 
menuntut seorang auditor 

harus mengetahui segala hal 

terkait dengan penugasan. 
Pengetahuan auditor

terbentuk dari pemahaman 
atas ilmu dan teori maupun 

belajar dari pengalaman 

positif, baik diri sendiri atau 
orang lain. Menurut penulis, 

terkadang pengalaman positif 

ini menjadi faktor utama 
pembentuk pengetahuan

auditor. Boleh jadi,

pengalaman positif ini adalah 
hasil dari proses kreatif. 

Ironisnya, sintesis dan

implementasi pengalaman
positif menjadi hal yang tidak 

mudah (bukan sulit), sehingga 
pemanfaatan pengalaman

positif  tersebut sangat 

bergantung pada individunya 
saja.  

 

Hal ini dapat dimaklumi, 
karena pengalaman

adalah sebuah
pengetahuan tacit, 
sebagaimana 

dikemukakan oleh
Polanyi (1967) sebagai 

berikut: “Pengetahuan 
tacit tersimpan dalam 
pikiran manusia, sulit 

diformulasikan, penting 
untuk kreativitas dan 

inovasi, dan

dikonversikan ke eksplisit 
dengan eksternalisasi”.  

Pengetahuan tacit pada 

dasarnya bersifat personal, 
diperoleh melalui pengalaman 

yang sulit  diformulasikan dan 
dikomunikasikan (Carillo et al., 

2004 dalam Kasali, 2010). 

Untuk memudahkan
penggunaan, pengetahuan

tacit harus diubah menjadi 

pengetahuan eksplisit (explicit 
knowledge) yang bersifat 

formal, sistematis, dan mudah 

untuk dikomunikasikan serta 
dibagi (Carillo et al., 2004 
dalam Kasali, 2010).

Penerapan explicit knowledge 
ini lebih mudah karena 

pengetahuan diperoleh dalam 
bentuk tulisan atau

pernyataan yang

didokumentasikan sehingga 
setiap karyawan dapat

memelajarinya secara

independen (Kasali, 2010). 

Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan 

CIEA-creatif GmbH-
switzerland, untuk menyentuh 

hidung dengan mata tertutup, 
hampir seluruh responden 

dapat melakukannya dimana 
sebagian besar
menggunakannya dengan

tangan kanan.  Namun dari 
seluruh responden yang 

berhasil, setengahnya
menyatakan sulit untuk 
menggambarkan proses

tersebut dalam perkataan. 

Dari Tacit Menuju Eksplisit 

Menurut Polanyi, tidak semua 

tacit akan menjadi eksplisit, 
yaitu selalu ada pengetahuan 

yang akan tetap tacit, 

sehingga proses menjadi tahu 
(knowing) sama pentingnya 

dengan pengetahuan itu 
sendiri. Memang tidak mudah 

(bukan sulit) untuk

menghasilkan pengetahuan 
eksplisit yang berasal dari 

tacit.  Empat tahapan 

(sebagaimana terlihat dalam 
gambar) untuk membuat 

mengeksplisitkan 

pengetahuan tacit, yaitu 
sosialisasi, eksternalisasi, 
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I : individual, g:group, o:organization

(Sumber: Ikujiro Nonaka, The Concept of “Ba”, 1998)

kombinasi dan internalisasi yang diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Sosialisasi, berupa kegiatan yang 
memungkinkan untuk berbagi

pengalaman diantaranya melalui 

diskusi. 

2. Eksternalisasi, bertujuan menyajikan 

tacit ke dalam bentuk yang lebih umum 

sehingga dapat dipahami oleh orang 
lain, diantaranya menerjemahkan 

pengetahuan tacit dari para ahli ke 
dalam bentuk yang mudah dipahami 

misalnya dokumen, manual dsb. 

3. Kombinasi, pengetahuan eksplisit yang 
baru (hasil eksternalisasi)

dikombinasikan dengan data eksternal 

yang berasal dari dalam dan luar 
organisasi. 

4. Internalisasi, mengidentifikasi penge-
tahuan eksplisit yang relevan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan

organisasi. Misalnya kodifikasi
pengetahuan eksplisit dalam bentuk 

pedoman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu organisasi yang berhasil 

mengeksplisitkan pengetahuan tacit adalah 

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang 
berhasil membuat buku Pedoman Pekerjaan 

Bekisting, Pedoman Pekerjaan Beton, 

Pedoman  Pekerjaan Pembesian dan 
Pedoman Manajemen Proyek (Kasali: 

Myelin, hal. 236) berdasar pengalaman 

karyawan WIKA yang disupervisi oleh 
atasannya. 

Best Practices dan Knowledge 
Management 

BPKP, sebagai sebuah organisasi

pengawasan dan juga menjadi pembina 
seluruh APIP, dituntut untuk menjadi 

sebuah organisasi yang well-organized. 

Selama ini, organisasi pemerintah 
cenderung berupa database management , 

diharapkan BPKP berperan lebih dari 
sekedar  database management namun 

harus mampu menjadi organisasi yang 

berbasis pengetahuan (knowledge 
management). 

Cikal bakal Knowledge Management 

ditandai oleh adanya perhatian terhadap 
best practices (praktek-praktek terbaik) 

yang dijalankan para pelaku usaha dan 

karyawan, atau yang muncul dari hubungan 
antara karyawan dan pelanggan. Disebut 

“best” karena yang diambil adalah praktek-

praktek yang memberikan hasil (outcome) 
terbaik atau yang mampu meningkatkan 

keunggulan daya saing perusahaan. (Kasali, 
2010). Sedangkan Chun Wei Choo (2002) 

mengatakan “…knowledge management is 

framework for designing an organization’s 
goals, structures and processes so that the 

organization can use what it knows to learn 

and to create for it’s customer and 
community”. 

KEKAYAAN YANG TERSEMBUNYI
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Meskipun beberapa ahli masih dispute 

antara best practice dan good practice, 
karena dinyatakan bahwa tidak ada praktek 
terbaik yang ada hanyalah praktek yang 

baik. Namun yang pasti, best practice atau 
good practice adalah pengetahuan tacit 
yang dialami oleh personal hasil interaksi 

antarpersonal dan/atau dengan lingkungan 
luar. 

Sebagai organisasi yang berorientasi menuju 
knowledge management, BPKP harus 
memandang pegawainya sebagai informasi, 
sebagaimana Schermerhorn, Jr (2002, 
p.311) menyatakan “Eventually, the 
companies that prosper with knowledge 
management will be those that realize that 
it is as much about managing people as 
information”.  

 

Mobilisasi harta nirwujud (Intangibles 

Asset) 

Harta nirwujud dapat diibaratkan sebuah 
lukisan (Itami & Roehl, 1987 dalam Kasali, 
2010). Untuk menghasilkan sebuah lukisan, 

Anda memerlukan kanvas, cat minyak dan 
kuas. Tetapi kualitas sebuah lukisan itu 

sangat ditentukan oleh kemampuan teknis 

melukis dan sense of artistic si pelukis. 
Kanvas, cat, dan kuas adalah harta tangible 
atau harta berwujud, sedangkan teknis 

melukis dan  sense of artistic adalah harta 
nirwujud. Nilai jualnya sangat ditentukan 
oleh persepsi pembeli terhadap kualitas 

lukisan dan pelukisnya. Persepsi itu juga 
merupakan harta nirwujud (Kasali, 2010). 
Persepsi, dalam hal ini  dapat diartikan 

sebagai tingkat kepuasan para engguna jasa 
BPKP, yaitu pemerintah sebagai pemberi 
dana dan instansi lainnya sebagai mitra 

BPKP. 

Pengetahuan tacit, praktek terbaik (best 
practice) dan persepsi adalah harta nirwujud 
yang mampu mewujudkan tujuan 
organisasi.  Rasanya, perjalanan BPKP 
dengan segala kegagalan dan
keberhasilannya memiliki potensi

pengetahuan tacit yang luar biasa 
banyaknya.  Diperlukan sebuah usaha dalam 
mengekplisitkan potensi tersebut, sehingga 
seluruh pengetahuan tacit  yang dimiliki 
pegawai BPKP tidak hanya menjadi 
kekayaan yang tersembunyi.  
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Kemampuan untuk berkonsentrasi 

-Lea Iacocca-

dan menggunakan waktu dengan baik 
adalah kunci keberhasilan
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Pada 1985  Matsushita Electric mendapatkan kesulitan 

besar dalam pembuatan mesin pembuat roti. Setiap kali 

melakukan percobaan, mereka gagal. Contoh 

kegagalannya adalah kulit luar roti lebih dulu gosong 

padahal bagian dalamnya masih basah.  

Saat percobaan berlangsung, seorang pengembang 

software Matsushita Electric bernama Ikuko Tanaka 

memiliki ide untuk magang langsung pada pembuat roti 

ternama di Osaka International Hotel. Ahli komputer ini 

dibimbing langsung oleh pembuat roti di hotel ternama 

tersebut untuk belajar cara mengembangkan adonan 

dan teknik khusus lainnya. Selesai magang dia 

memresentasikan seluruh pengalaman dan catatan 

tertulisnya. Di sini para engineer Matsushita Electric 

menerjemahkan berbagai pengalaman yang diperoleh 

dengan penambahan part khusus dan perbaikan lain 

pada mesin. Lalu beberapa percobaan dilakukan lagi dan 

akhirnya sukses. Alhasil, produk mesin pembuat roti 

tersebut memecahkan rekor penjualan terbesar alat 

perlengkapan dapur sejak tahun pertama produk ini 

dipasarkan. (Kisah Matsushita Electric dalam Myelin, 

Kasali, 2010). 



     eformasi birokrasi mengharuskan terwujudnya suatu tata kelola yang baik (good governance) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik. 

Konsep good governance saat ini diyakini masih belum dipahami  secara utuh oleh pelaku atau 

penyelenggara pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai yang perlu 

dikembangkan masih berwujud wacana yang belum diterapkan secara penuh dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik sehingga pada saat sekarang, pemberian pelayanan publik belum dilakukan secara 

optimal, efisien dan efektif. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi pemerintahan menghendaki adanya suatu rentang 

kendali dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang  efektif yang dilandasi  prinsip-prinsip good 

governance. Benang merah antara pengembangan sistem pengendalian internal dengan prinsip-prinsip 

tata kelola yang baik akan diuraikan di bawah ini. 

R

Good Public Governance
prinsip dan penerapan pada Penyelenggara Pelayanan Publik

Latar Bela kang  

Akuntabilitas  dalam  pelayanan 

publik m e nuntut bahwa se tiap 

uang yang dikelua rkan untuk 

m enye le ng garakan pelayanan 

publik se ba nding  dengan 

kualitas pe laya nan publik yang 

dite rim a. Oleh karenanya 

dipe rlukan s ua tu standar tata 

ke lola  ya ng  baik da lam  

pelayanan publik. A danya tata 

ke lola  y ang ba ik akan 

m endorong te rciptanya

m anajem e n ya ng  baik, kinerja 

yang baik,

pertanggungja waban yang ba ik 

atas  uang publik dan yang 

terpenting adalah te rwujudnya 

outcom es pe la yanan publik. 

Penyele ngg ara pelayanan 

publik m e m iliki tuga s yang 

berat dalam  me nyajikan 

pelayanan ke pa da  m asyarak at, 

m ere ka be rtangg ungjawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atas  te rs elengga ra nya  tata 

ke lola, ke pem im pina n, arah 

dan ke ndali a ta s orga nisas i 

yang dis elenggaraka n,

tanggungja wab utam anya

adalah untuk m e ma stikan 

bahwa tujua n dan sa saran 

organis asi te lah berja lan 

se bagaim ana m es tinya ses ua i 

denga n ke pentingan publik, 

m ere ka harus me nghasilkan 

suatu outcom es  positif bag i 

m asya rakat ya ng dilayani, 

penye le ng gara pelayanan

publik harus  m e nye im bangkan 

antara kepentinga n publik 

denga n akunta bilitas

penye le ng garaan orga nisa si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins ip Ta ta Kelola  Yang  Ba ik  

Dala m Pelay anan Publik. 

The Independe nt Com mission 

on Good Governance in  Public 

Services , Off ice for Public 

M anagem ent (OPM®) and the 

Chartered Institute  of  Public 

Finance and Accountancy 

(CIPFA) m ene rbitk an Good 

Governance Standard for Public 

Services  pada ta hun 2004 yang 

dim aks udka n  se bagai panduan 

bagi se tiap orang yang 

m enaruh pe rhatian  atas 

penye le ng garaan tata kelola 

pelayanan publik dalam  rangka 

m em aham i dan

m enga plika sika n prinsip-

prinsip um um  ta ta  kelola yang 

baik s erta untuk m e nila i 

ke kua ta n dan kelem ahan 

praktik penyelengga ra an tata 

ke lola  dan m e m pe rba ikinya . 

ARTIKEL
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Berdasarkan standar tersebut, ada 6 (enam)  prinsip tata kelola yang harus dimiliki dalam memberikan 

pelayanan publik sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:. 

Prinsip 1 Fokus terhadap tujuan 

dan outcomes  organisasi  bagi 

masyarakat  dan pengguna  

layanan   

Fungsi dari tata kelola adalah untuk 

memastikan bahwa organisasi telah 

memenuhi tujuan organisasi, 

mencapai outcomes yang

diharapkan masyarakat dan

pengguna layanan dan organisasi 

telah beroperasi secara efektif, 

efisien dan etis, hal ini akan 

mengarahkan seluruh aktivitas tata 

kelola. Setiap organisasi memilik i 

tujuan, di antaranya terdapat 

tujuan umum yang fundamental 

terhadap tata kelola publik yaitu 

menyediakan pelayanan yang 

berkualitas baik dan memberikan 

nilai tambah kepada publik. Nilai 

tambah bagi publik merupakan 

sesuatu yang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dihasilkan dari pelayanan publik 

meliputi outcomes (seperti 

peningkatan kesehatan dan

peningkatan keamanan), layanan 

(contohnya pelayanan kesehatan 

dasar) serta tingkat kepercayaan 

publik. 

Implementasi dari prinsip ini 

adalah: 

1.1  

Tujuan dan outcomes organisasi 
telah jelas bagi masyarakat dan 

pengguna layanan 
Penyelenggara pelayanan harus 

meyakinkan bahwa telah ada 

pernyataan yang jelas mengenai 

tujuan organisasi dan telah 

menggunakannya sebagai basis 

perencanaan dan penyelenggara 

pelayanan publik telah melakukan 

reviu atas setiap keputusan yang 

diambil untuk memastikan bahwa 

tujuan organisasi telah memenuhi 

outcomes yang diharapkan oleh 

masyarakt dan pengguna layanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

Memastikan pengguna layanan 
telah menerima pelayanan yang 

berkualitas 
Seluruh organisasi penyelenggara 

pelayanan publik menyediakan 

suatu layanan bagi masyarakat. 

Kualitas pelayanan merupakan 

suatu ukuran penting yang 

menggambarkan efektivitas

organisasi. Penyelenggara

pelayanan harus menetapkan 

bagaimana kualitas pelayanan 

untuk pengguna diukur dan 

memastikan bahwa informasi 

mengenai kualitas pelayanan 

efektif  tersedia dan dapat direviu 

secara berkala, penyelenggara 

pelayanan publik harus

menggunakan informasi ini untuk 

mengambil keputusan bagi

perencanaan dan penyempurnaan 

layanan. 
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Prinsip 2.  Menyelenggarakan 

secara efektif  peran dan fungsi 
organisasi  

Dalam tata kelola yang baik 
diperlukan fungsi, peran dan 
tanggungjawab yang jelas dan 

dilaksanakan sesuai dengan peran 
yang ditetapkan. Kejelasan peran 

akan meningkatkan kepastian 
mengenai bagaimana peran
dilaksanakan sehingga dapat 

membantu para stakeholder 
memahami bagaimana sistem tata 

kelola dijalankan dan siapa yang 
bertanggungjawab melaksanakan 

peran tersebut. 

2.1  

Kejelasan Fungsi Penyelenggara 

Pelayanan Publik 

Fungsi utama dari penyelenggara 

pelayanan publik adalah
menetapkan tujuan dan sasaran 

strategis, memastikan akuntabilitas 
atas kinerja organisasi kepada 
publik, dan menjamin bahwa 

organisasi dikelola secara jujur dan 
penuh integritas. 

Dalam rangka melaksanakan 
strategi dan memastikan hal 
tersebut telah terimplementasi 

sehingga organisasi dapat
mencapai tujuannya,

penyelenggara pelayanan publik 
harus mengalokasikan sumberdaya 

dan memonitor kinerja
organisasi,mendelegasikan 
tanggungjawab kepada

manajemen serta memahami dan 
mengelola resiko. 

 
 
 

 
 

 

2.2  

Kejelasan Tanggungjawab. 

Terdapat kejelasan tanggungjawab 

antara pimpinan dan staf dan 
dapat diyakinkan bahwa
tanggungjawab tersebut

dilaksanakan. Pimpinan organisasi 
memegang peranan untuk

membawa organisasi
penyelenggara pelayanan untuk 
secara efektif melaksanakan tata 

kelola yang baik untuk
mengimplementasikan strategi dan 

menyelenggarakan pelayanan..
Sedangkan tanggungjawab staf 

adalah meyakinkan kejelasan 
delegasi kewenangan yang
diterimanya dapat membantu 

pimpinan dalam mencapai kinerja 
yang diharapkan. Suatu hubungan 

kerja yang baik ke duanya akan 
memberikan kontribusi penting 

terwujudnya tata kelola yang 
efektif. 

 

2.3   

Kejelasan hubungan antara 

penyelenggara pelayanan dengan 
publik. 

Penyelenggara pelayanan harus 

mengungkapkan kejelasan sifat 
hubungan mereka dengan publik. 

Peran penyelenggara pelayanan 
publik adalah mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi sesuai 
dengan harapan publik, dan dapat 
meyakinkan akuntabilitasnya

kepada publik. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Prinsip 3 Mempromosikan nilai-

nilai organisasi dan
mendemonstrasikan nilai-nilai  

tata kelola dalam perilaku 

Tata kelola yang baik muncul dari 
etos bersama atau budaya kerja. 

Seperti halnya sistem dan struktur, 
etos dari tata kelola yang baik 

dapat diungkapkan sebagai suatu 
tatanan nilai (values) dan 

mewujudkan  dalam perilaku. Tata 
kelola dibangun berdasarkan tujuh 
prinsip dasar yaitu kemandirian, 

integritas, obyektivitas,
akuntabilitas, transparansi,

kejujuran dan kepemimpinan. 
 

3.1  

Mengimplementasikan nilai-nilai 
organisasi ke dalam praktek. 

Penyelenggara pelayanan harus 
memelopori untuk menetapkan 

dan mempromosikan nilai-nilai ke 
dalam organisasi dan staf. Nilai-
nilai ini harus dibangun

berdasarkan prinsip dasar di atas 
dan direfleksikan dalam perilaku 

dari individu dan kelompok yang 
mengendalikan pelayanan publik, 
penyelenggara pelayanan publik 

harus menggunakan nilai-nilai 
tersebut dalam memikirkan dan 

mebuat suatu keputusan. 

3.2  

Memasukkan prinsip-prinsip dasar 
ke dalam aturan perilaku.  

Perilaku individu merupakan faktor 

utama dari efektivitas organisasi 
penyelenggaraan pelayanan yang 

dapat  

Good Public Governance
prinsip dan penerapan pada Penyelenggara Pelayanan Publik
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mempengaruhi kepercayaan 

publik dan reputasi organisasi. 

Penyelenggara pelayanan

publik harus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menerapkan prinsip-prinsip 

dasar ke dalam kode etik atau 

aturan perilaku dan

mendemonstrasikannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam perilaku dengan 

memfokuskan tanggungjawab 

mereka kepada organisasi dan 

stakeholdernya. 

4. Melakukan pengambilan 

keputusan secara
transparan dan informatif 

serta melakukan
pengelolaan risiko 
Proses pengambilan

keputusan menjadi sangat 

penting dalam rangka untuk 

mencapai tujuan organisasi 

sesuai dengan arah

strategis yang ditetapkan, 

untuk mengambil 

keputusan secara baik, 

pimpinan organisasi harus 

mendapatkan informasi

yang memadai. Pimpinan 

organisasi dalam

mengambil keputusan perlu 

meyakinkan diri bahwa 

keputusannya itu dapat 

dimplementasikan dan

sumber daya yang

digunakan telah sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen resiko sangat 

penting untuk mendukung 

keberhasilan penyelenggaraan 

pelayanan publik. Suatu 

manajemen resiko yang 

efektif, sistem manajemen 

resiko mengidentifikasi dan 

menilai resiko, memutuskan 

respon resiko yang sesuai dan 

selanjutnya menjamin respon 

yang dipilih telah efektif. 

4.1  

Pengambilan keputusan
dilakukan secara tepat dan 
transparan 

Penyelenggara pelayanan

harus membuat pernyataan 

resmi mengenai jenis

keputusan yang di ambil 

penyelenggara pelayanan. 

Mereka harus secara jelas 

menetapkan tujuan dari setiap 

keputusan dan secara eksplisit 

harus dikemukan tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dasar pemikiran, kriteria dan 

pertimbangan mengapa

keputusan dilakukan dan juga 

mengenai dampak dan

konsekuensi dari pengambilan 

keputusan.  

4.2  
Memiliki dan menggunakan 

informasi yang berkualitas 
Informasi yang jberkualitas, 

jelas dan obyektif dapat secara 

signifikan mengurangi resiko 

dari suatu pengambilan 

keputusan dari kegagalan untuk 

mencapai tujuan keputusan 

atau ditemuinya konsekuensi 

yang tidak diharapkan. Harus  

diyakinkan bahwa informasi 

tersebut secara langsung 

relevan dengan keputusan yang 

akan diambil. 
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4.3  

Meyakinkan bahwa manajemen 
resiko dilaksanakan. 

Organisasi pelayanan publik

menghadapi resiko strategis,

operasional dan keuangan yang 

berasal dari faktor internal dan 

eksternal yang mungkin dapat 

menghambat mereka untuk

mencapai tujuannya. Manajemen 

resiko adalah suatu pendekatan 

terencana dan sistematis untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi dan 

menanggapi resiko dan menyediakan 

keyakinan atas response terhadap 

resiko adalah efektif. 

Dalam suatu sistem manajemen 

resiko perlu dipertimbangkan

aktivitas dan tanggungjawab

organisasi secara menyeluruh dan 

secara berkelanjutan mengecek 

bahwa disiplin manajemen yang baik 

telah diterapkan antara lain: 

· Kebijakan dan strategi telah 
diterapkan di semua unsur 

organisasi yang relevan 

· Kebijakan dan strategi telah 
dirancang secara baik dan direviu 
secara berkala. 

· Pelayanan yang berkualitas tinggi 

telah diberikan secara efektif dan 
efisien. 

· Kinerja secara reguler dimonitor 

dan pengukuran kinerja yang 
efektif telah diterapkan untuk 

mengurangi kinerja yang buruk 

· Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku telah dipatuhi 

· Informasi yang digunakan oleh 
organisasi adalah relevan, akurat, 

berkala, mutakhir dan andal. 

· Laporan keuangan dan informasi 
lain yang diterbitkan organisasi 

adalah akurat dan andal 

· Sumber daya keuangan dikelola 
secara efektif dan efisien dan 

dilakukan pengamanan secara 
memadai 

· Sumber daya manusia dan sumber 
daya lainnya juga dikelola dan 

dilakukan pengamanan secara 
memadai. 

Sistem manajemen resiko juga 

mendukung terselenggaranya sistem 

pengendalian internal pada 

organisasi pelayanan publik.

Response terhadap resiko melibatkan 

penerapan dari sistem pengendalian 

internal yaitu meminimalisir atau 

menghilangkan resiko, memodifikasi 

resiko atau dalam beberapa keadaan, 

menerima resiko. 

Penyelenggara pelayanan publik 

harus meyakinkan bahwa

organisasinya telah menerapkan 

sistem manajemen resiko, meliputi: 

• Mengidentifikasi resiko strategis, 
operasional dan keuangan yang 

utama (key risk) 
• Menilai kemungkinan dampak dari 

resiko yang teridentifikasi  

• Menyepakati dan menerapkan 
response resiko terhadap resiko yang 

telah teridentifikasi. 
• Meyakinkan bahwa proses

manajemen termasuk response 
terhadap resiko telah berjalan efektif. 

• Melaporkan kepada publik tentang 

efektivitas dari sistem manajemen 
resiko. 

• Menetapkan secara jelas bahwa 
penyelenggara pelayanan publik 
bertanggungjawab atas sistem 

manajemen resiko. 
 

5. Meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan organisasi pelayanan 
publik sehingga menjadi efektif 

Organisasi pelayanan publik 

memerlukan orang yang memiliki 

keahlian yang sesuai untuk 

mengelola dan mengendalikan 

organisasi secara efektif. 

5.1  
Pimpinan organisasi pelayanan 

publik adalah orang yang memiliki 
keahlian, pengetahuan dan
pengalaman agar dapat berkinerja 

secara baik 
Dengan meningkatnya peran dan 

tanggungjawab terhadap tatakelola 

yang baik, Pimpinan organisasi 

memerlukan keahlian yang sesuai 

dengan perannya, tata kelola yang 

baik dapat menjadi kuat dengan 

partisipasi orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang 

bervariasi. 

5.2  

Mengembangkan kemampuan
orang-orang dengan 
tanggungjawab untuk

menyelenggarakan tata kelola yang 
baik dan melakukan evaluasi atas 

kinerjanya. 
Pimpinan organisasi pelayanan publik 

membutuhkan keahlian dan 

pengetahuan untuk dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik.  

Keahlian dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik, pengetahuan juga harus 

secara teratur diperbarui untuk 

menghadapi keadaan yang selalu 

berubah. 

Good Public Governance
prinsip dan penerapan pada Penyelenggara Pelayanan Publik
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Penyelenggara pelayanan

publik secara teratur harus 

mereviu kinerjanya secara 

menyeluruh yang meliputi cara 

melaksanakan kegiatan dan 

mencapai hasil dan

menyepakati atas rencana 

tindak untuk melakukan 

penyempurnaan pelayanan. 

3. Melibatkan  

stakeholder  dan membuat 
akuntabilitas  menjadi 
transparan  

Penyelenggara pelayanan

publik memiliki akuntabilitas 

kepada publik/masyarakat dan 

kepada pemberi kewenangan. 

Akuntabilitas yang nyata perlu 

pola hubungan (relationship) 

dan dialog. Akuntabilitas yang 

nyata tidak hanya melaporkan 

atau mendiskusikan kegiatan-

kegiatan yang telah

diselesaikan tetapi juga

mengajak stakeholder untuk 

memahami dan memberikan 

tanggapan mereka atas

rencana organisasi dan

aktivitas yang dilaksanakan. 

3.1  
Memahami hubungan

akuntabilitas kepada siapa 
organisasi akuntabel. 
Penyelenggara pelayanan

publik harus memiliki
kejelasan atas hubungan 

akuntabilitas dengan
stakeholder. 
3.2  

Melakukan pendekatan
secara aktif dan terencana 

untuk melakukan dialog 

tentang akuntabilitas dengan 

publik. 
Penyelenggara pelayanan 

publik harus membangun 

hubungan akuntabilitas

dengan dialog. Inti dari dialog 

ini adalah kepentingan dan 

kepercayaan. Organisasi perlu 

untuk mendorong terjadinya 

dialog untuk memelihara 

kepentingan dan kepercayaan 

publik dan pengguna layanan. 

Penyelenggara pelayanan

publik harus secara jelas 

mencari dan menerima umpan 

balik dan memastikan

dilaksanakannya respon secara 

cepat dan organisasi

bertanggungjawab 

memberikan jawaban atas 

umpan balik yang diterima 

serta menggunakannya untuk 

memperbaiki pelayanan. 

Membangun Budaya

Organisasi. 

Prinsip tata kelola yang baik di 

atas memberikan pemahaman 

mengenai pentingnya

penerapan dalam praktek 

pada organisasi pelayanan 

publik, hal yang baru adalah 

perlunya penerapan

manajemen resiko secara 

terintegrasi sehingga dapat 

tercipta budaya organisasi 

yang kuat yang  meliputi: 

· Kepemimpinan dan Strategi, 

ditunjukkan dengan adanya 
nilai-nilai dan etika serta 

mengkomunikasikan misi

dan tujuan organisasi. 

· Akuntabilitas dan Penguatan 
Lembaga, meningkatkan

kemampuan lembaga dalam 
mendistribusikan 
akuntabilitas dan mengukur 

dan menilai kinerja 

· Sumber Daya Manusia dan 
Pengetahuan, meningkatkan 

kemampuan organisasi
untuk membagi

pengetahuan dan
mendorong praktek
manajemen resiko kepada 

pegawai. 

· Manajemen resiko,
meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk menilai dan 
mengukur resiko dan
menerapkan proses dan 

pengendalian secara pro 
aktif. 

Dengan dapat dipahaminya 

prinsip good governance secara 

baik dapat diciptakan budaya 

organisasi (organizational 

culture) yang kuat akan 

menciptakan suatu lingkungan 

pengendalian yang kondusif 

sehingga reformasi birokrasi 

dapat terwujud dalam praktek. 
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ETIKA SEBAGAI SYARAT UTAMA 

DALAM PENERAPAN FCP DAN SPIP

        ernahkah anda memperhatikan mata uang kita maupun mata uang 
beberapa Negara tetangga kita ? kenapa kita malah membahas mata uang, 

bukan etika seperti judul diatas ? Jika pembaca menyimpulkan bahwa fraud 
terjadi banyak disebabkan karena “kebutuhan uang yang lebih dari 
kemampuannya sebagai tujuan utama” maka jawaban tersebut benar adanya.  
Memang benar, uang tidak mengenal tuan dan tuhan di mata uang kita. Semua 
tergantung pada “tuan pemegang dan pemburu uang” itu sendiri. Akan tetapi  
ada mata uang yang “masih mengenal tuhannya” yaitu pada salah satu mata 
uang yang pernah penulis baca  terdapat tulisan “ in the name of God” tetapi 
masih rame juga dengan kasus-kasus fraud dan korupsi. Apakah ini berarti 
merupakan upaya agar pemegangnya diingatkan akan tuhannya atau hanya 
sebagai symbol ketuhanan. Padahal pada dasar negara kita sila pertama 
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan kita bahwa Negara kita 

didirikan berlandaskan atas kepercayaan adanya tuhan dan digali dari 
kebudayaan dan etika yang ada di negara kita. 

Kenapa masih tinggi tingkat korupsi dan fraud yang ada di Negara ini ? apakah 
pendidikan etika kita yang dilakukan secara formal sejak dini (dari sekolah dasar) 
sampai kuliah (mata kuliah Pancasila) t idak berhasil ?  

Kenapa hal tersebut dapat terjadi ? apakah benar tujuan kita adalah uang ? apa 
yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan keinginan kuat tersebut ?  

Untuk membahas hal tersebut kita dapat mengulas satu persatu kaitannya. 

ETIKA 

Apakah etika itu ? hal ini membuat suatu pertanyaan yang menarik, apalagi 
dikaitkan dengan banyaknya pejabat kita yang melakukan kunjungan kerja ke 
luar negeri untuk belajar etika, sampai wakil rakyat kita berbondong-bondong 
belajar etika ke daerah asal kata etika yaitu Yunani,  karena mungkin 
menganggap di republik tercinta ini tidak ada yang dapat dipelajari etika nya. 

Kalau kita cermati dari kebudayaan mulai dari Sabang sampai Merauke, semua 
mengajarkan etika baik secara formal maupun informal. Mulai makna dari suatu 
tarian, wayang sampai lagu daerah memiliki nilai-nilai etika yang dapat dipelajari 
dan diterapkan tanpa harus menghamburkan uang ke luar negeri dengan alasan 
“ belajar etika agar lebih ber etika”. Sangat ironis sekali. 

etika merupakan 
salah satu
hal penting 
yang menjaga 
keseimbangan 
(checks and balances) 
terhadap penggunaan 
kewenangan 
dan kebebasan
yang diberikan publik

P
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Istilah ”etika” berasal dari 

bahasa Yunani kuno ethos, 

yang berarti: ilmu tentang apa 
yang biasa dilakukan atau ilmu 

tentang adat kebiasaan. Kata 

yang cukup dekat dengan 
”etika” adalah ”moral” yang 

berasal dari bahasa Latin 
“mos” yang berarti juga: 

kebiasaan, adat. Jadi etimologi 

kata ”etika” sama dengan 
etimologi kata ”moral”. 

Dengan demikian, etika 

merupakan salah satu hal 
penting yang menjaga 

keseimbangan (checks and 

balances) terhadap 
penggunaan kewenangan dan 

kebebasan yang diberikan 

publik.  

Etika merupakan faktor 

penting dalam menciptakan 
dan memelihara kepercayaan 

publik terhadap pemerintah 

dan institusinya. Etika juga 
memberikan dasar untuk 

menguji praktik, aturan dan 

pelaksanaan secara umum bagi 
publik untuk membandingkan 

bahwa kepentingannya telah 

dilayani dan pelaksanaannya 
dapat diamati.  

Etika juga merupakan faktor 

kunci dalam kualitas 

governance dan penerapan 
Fraud Control Plan. Etika 

menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005) diartikan 
sebagai ilmu mengenai ‘etik’, 

yaitu mengenai apa yang baik 

dan apa yang buruk serta 
tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak) manusia. 
Sedangkan pengertian etik itu 

sendiri mengandung dua arti 

yaitu: kumpulan asas atau nilai 
yang berkenaan dengan 

akhlak; dan nilai mengenai 

benar dan salah yang dianut 
suatu golongan atau 

masyarakat.  

Oleh sebab itu, nilai etika 

adalah suatu perangkat disiplin 

yang berhubungan dengan hal-

hal yang yang baik dan buruk, 
benar atau salah dengan 

menggunakan ukuran norma 
atau nilai-nilai (values) atau 

disebut juga ‘moral 

philosophy’. Root (1998) 
berargumentasi dalam batasan 

hukum, hampir semua 

tindakan benar dan salah 
tergantung pada perspektif 

individu. Dalam kondisi 
tertentu, pilihan itu tidak 

secara jelas pilihan antara 

benar dan salah, tetapi 
terdapat situasi di mana orang 

harus memiliki diantara dua 

hal yang benar. Di sinilah akan 
muncul situsi dilematis yang 

sangat membutuhkan 

pertimbangan etika atau nilai 
yang menjadi prioritas individu 

atau organisasi.  

Salah satu contoh terdapat 

suatu Instansi Pemerintah 

dihadapkan pada pilihan 
pelaksanakan program dengan 

tujuan yang kesemuanya untuk 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, namun ketika 
dihadapkan pada pendanaan 

Instansi harus memilih 

program yang paling prioritas 
dengan manfaat utama untuk 

masyarakat.  

Atau contoh sebuah bumn/d 
dimana di salah satu sisi harus 

mempertimbangkan factor 
pelayanan social di lain sisi 

harus dapat menghidupi 

perusahaan sendiri.  

Manusia yang mempunyai 

integritas tinggi akan bertindak 

konsisten sejalan dengan nilai-
nilai, kode etik, serta kebijakan 

organisasi dan atau profesi, 
walaupun dalam keadaan yang 

sulit untuk  melakukannya. 

Integritas didefinisikan pula 
sebagai suatu kepribadian yang 

dilandasi oleh unsur jujur, 

berani, bijaksana, dan 
bertanggung jawab untuk 

membangun kepercayaan guna 

memberikan dasar bagi 
pengambilan keputusan yang 

andal.  

Bila dikaitkan dengan kode 
etik, integritas didefinisikan 

sebagai tindakan yang 
konsisten sesuai dengan 

kebijakan dan kode etik 

organisasi. Perbuatan yang 
konsisten tersebut adalah 

perbuatan yang baik dan benar 

yang merupakan petunjuk dari 
keutuhan pribadi dan sikap 

yang konsisten yang juga harus 

transparan, akuntabel, 
bertanggung jawab, dan 

independen. 
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Untuk memperoleh situasi 

kondusif dan manusia yang 

diharapkan mempunyai etika 
dan integritas tinggi dapat 

dilakukan dengan banyak cara 

selain komitmen pribadi dan 
pimpinan (komitmen dalam 

FCP masuk dalam atribut 

kebijakan yang terintegrasi) 
dalam beberapa tahapan 

antara lain : 

1. Pembuatan 

tools/infastruktur yang 

berkaitan dengan Etika 
atau aturan perilaku 

a. Penyusunan Kode etik 

atau Aturan Perilaku 

Penyusunan kode etik atau 

aturan perilaku dalam 
fraud control plan

merupakan salah satu 

pelaksanaan atribut Fraud 
control plan yaitu atribut 

standar perilaku dan 

disiplin. Instansi
Pemerintah untuk

menyusun kode etik atau 

aturan perilaku sesuai 
dengan kebutuhan

karakteristik masing-

masing instansinya. Aturan 
perilaku tersebut sifatnya 

menyeluruh dan langsung 
berkenaan dengan hal-hal 

seperti pembayaran yang 

tidak wajar, kelayakan 
penggunaan sumber daya, 

benturan kepentingan,

kegiatan politik pegawai, 
gratifikasi, dan penerapan 

kecermatan professional 

guna mencegah terjadinya 
fraud. Hal ini juga sejalan 

dengan penerapan etika 
dalam PP SPIP. 

Penyusunan kode etik atau 

aturan perilaku seyogyanya 

bersifat partisipatif dari 
individu Instansi

Pemerintah sehingga dapat 

lebih akurat mencerminkan 
kebutuhan kode etik atau 

perilaku Instansi

Pemerintah baik dalam 
urusan kedinasan maupun 

kemasyarakatan. 

Pimpinan Instansi

Pemerintah menyusun

aturan perilaku dengan 
tahapan mengidentifikasi, 

mapping, identifikasi

trigger nya, penyusunan 
aturan perilaku/kode etik, 

dan membuat komitmen 
bersama untuk

pelaksanaan kode

etik/aturan perilaku serta 

konsekuensinya. 

Contoh kode etik atau 

aturan perilaku yang 
dimiliki oleh salah satu 

instansi yang mulai

menerapkan program
Fraud Control Plan,

mengatur hal-hal sebagai 

berikut: 

Kewajiban Pegawai

(terhadap diri sendiri, 
terhadap instansi, terhadap 

rekan, dan terhadap

stakeholders/user): 
1. Sikap perilaku 

2. Kepatuhan 

3. Kerahasiaan 
4. Komitmen dan loyalitas 

5. Konsisten 

6. Memiliki etika 
Larangan pegawai: 

1. Penyalahgunaan 
2. Pencemaran 

3. Gratifikasi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4. Sikap dan perilaku 

5. Interaksi 
6. Rangkap jabatan 

 

b. Kebijakan Penegakan 
Aturan Perilaku 

Pimpinan menetapkan

kebijakan pendukung untuk 

penegakan aturan perilaku 

melalui penandatangan

komitmen penerapan aturan 

perilaku yang diperbaharui 

tiap tahun oleh setiap 

pegawai.  

c. Kebijakan Sistem Reward 
& Punishment 

Sistem reward and

punisment harus ditetapkan 
Pimpinan Instansi

Pemerintah untuk menjamin 
penerapan kode etik atau 

aturan perilaku.  

d.Kebijakan Penanganan
Konflik Kepentingan 

Konflik kepentingan adalah 

pertentangan kepentingan 
antara kesetiaan dan 

konsistensi sebagai seorang 

profesional dan kepentingan 
yang ada di luar itu, yang bisa 

disebabkan karena

kepentingan pribadi,
golongan kelompok dan 

lainnya.  
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e. Kebijakan tentang 

Pengabaian Manajemen 

Pengabaian manajemen 
(discretion management) 

mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan kegiatan 
Instansi Pemerintah. 

Namun demikian 

pengabaian harus didasari 
pada nilai etis yang tinggi 

terhadap "citizen value" 
yaitu bagaimana sumber 

daya menghasilkan nilai 

yang bemanfaat bagi 
masyarakat secara umum 

(meaningful value for the 

average citizen), baik nilai 
manfaat ekonomis dan 

sosial suatu program atau 
kegiatan kepada publik. 

Kesalahan prosedur atau 

terjadinya pengabaian 

sangat mudah dideteksi, 
yang harus menjadi 

komitmen adalah 
kesalahan prosedur tidak 

ditujukan untuk 

kepentingan dan 
keuntungan pribadi. 

2. Internalisasi 

Tahap internalisasi adalah 
suatu proses untuk 

menjadikan infrastruktur 
menjadi bagian dari 

kegiatan operasional sehari-

hari yang akan tercermin 
dalam bagaimana 

menyelesaikan pekerjaan 

dan pengambilan keputusan 
dalam Instansi Pemerintah. 

Internalisasi bertujuan 

untuk membangun 

kesadaran pimpinan instansi 

pemerintah untuk 

menegakkan integritas dan 
nilai etika, dan membangun 

kesadaran para pegawai 

untuk mengimplemetasikan 
integritas dan nilai etika 

dalam kegiatan operasional 

sehari-hari. Langkah-
langkah internalisasi yang 

perlu dilakukan sebagai 
berikut: 

a. Keteladanan Pimpinan 

Instansi Pemerintah 
b. Diskusi dan pertemuan 

c. Pernyataan kesanggupan 

untuk memiliki integritas 
dan mematuhi nilai etika 

(pakta integritas) 
d. Dorongan sejawat (peer 

pressure) 

e. Program rekruitmen dan 

pengenalan pegawai 
baru. 

g. Pengkomunikasian 
hubungan tindak lanjut 

temuan auditor dengan 

aturan perilaku 
h. Integrasi Kode etik dalam 

Budaya Instansi 

Pemerintah 
i. Penghargaan dan 

remunerasi 
j. Pelatihan Etika (Ethic 

Training) 

k. Saluran Pengaduan (Ethic 
hotline). 

l. Menghilangkan kebijakan-

kebijakan tidak etis. 
m.Komitmen atas pelaporan 

keuangan pemerintah 

sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

3. Tahap Pengembangan 

Berkelanjutan 

Pengembangan 
berkelanjutan merupakan 

langkah agar secara 

kontinyu aturan perilaku 
termonitor pelaksanaannya 

sehingga setiap kelemahan 

dapat dirumuskan rencana 
tindak yang tepat. 

a. Pemantauan 

Penerapan aturan perilaku 

dari masing-masing 

individu/pegawai untuk 

menjadi sebuah kesadaran 

diri yang melekat dan 

teraplikasi dalam kegiatan 

sehari-hari di kantor 

tidaklah selalu berjalan 

lancar, mudah dan serta 

merta berhasil, melainkan 

berproses dan dipengaruhi 

oleh berbagai situasi 

lingkungan pengendalian. 

Agar penerapan aturan 

perilaku terkondisi dalam 

disiplin dan konsisten 

pemberlakuannya,maka 

perlu secara terus menerus 

dimonitor, dievaluasi, dan 

dilaporkan pelaksanaannya. 

Kegiatan ini dapat dilakukan 

oleh setiap level pimpinan 

di masing-masing 

bagian/bidang dengan 

pendekatan setiap 

permasalahan atau 

penyimpangan aturan. 
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b. Kontrol Sosial 

Selain adanya pemantauan 

dan evaluasi terhadap aturan 
perilaku dari masing-masing 

level pimpinan atau dari Tim 

yang ditunjuk khusus untuk 
memantau penerapan aturan 

perilaku, juga perlu 

ditingkatkan peran control 
sosial. Kontrol sosial melalui 

penyebaran adanya 
komitmen aturan perilaku 

kepada masyarakat dan 

stakeholders lainnya. Dengan 
sosialisasi ke pihak eksternal 

yang lebih luas, maka akan 

membentuk suatu kontrol 
sosial dengan adanya 

keterlibatan pegawai atau 
masyarakat yang apabila 

mengetahui adanya 

pelanggaran terhadap aturan 

perilaku agar segera 
melaporkan atau 

menyampaikan pengaduan 
baik lisan atau tertulis. 

Diharapkan dalam  

pengaduan tersebut 
disampaikan secara jelas 

identitas pelaku, pelanggaran 

yang dilakukan dan tanggal 
kejadian. Apabila informasi 

pengaduan tidak lengkap, 
pengaduan tetap dapat 

menjadi sumber informasi 

untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut. 

c. Pembaharuan Aturan 

Perilaku 

Perkembangan sosial 

ekonomi dan adanya 

berbagai perubahan 
peraturan, kebijakan 

pemerintah serta 
perkembangan teknologi 

informasi yang 

memperngaruhi tupoksi 

Instansi Pemerintah, akan 

mempengaruhi perubahan 
kebutuhan aturan perilaku. 

Oleh sebab itu kode etik atau 

aturan perilaku perlu terus 
dilakukannya peninjauan 

kembali dan pembaharuan 

atas aturan perilaku yang 
ada. Pembaharuan terhadap 

aturan perilaku tetap berada 
dalam koridor pembinaan 

pegawai dan untuk 

menciptakan pegawai yang 
berkualitas, berdaya guna 

dan berhasil guna utamanya 

pegawai yang mampu 
memberikan pelayanan yang 

terbaik, adil dan merata bagi 
masyarakat. 

d. Aturan Perilaku sebagai 

target kinerja 

Aturan perilaku, yang 

merupakan pedoman sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan 
pegawai di dalam 

melaksanakan tugasnya dan 

pergaulan hidup sehari-hari, 
apabila secara terus menerus 

dipedomani dalam tugas 

seharihari, maka akan 
tumbuh menjadi kebiasaan 

yang melekat dan menyatu 
dalam kesadaran diri yang 

pada gilirannya dapat 

menumbuhkan komitmen 
Instansi Pemerintah. 

Selanjutnya apabila 

komitmen Instansi 
Pemerintah telah tercipta 

maka peningkatan kinerja 

adalah sebuah akibat nyata 
yang akan mengikutinya.  

Untuk mewujudkan 
penegakan integritas dan 

nilai etika secara 

berkelanjutan, kepatuhan 

kepada aturan perilaku dan 

kode etik dapat ditetapkan 
sebagai target kinerja setiap 

unit kerja.  

e. Audit Etika 

Audit Etika adalah audit 

mengenai pelaksanaan kode 

etik atau aturan perilaku oleh 

setiap unit Instansi 

Pemerintah yang dilakukan 

bila ada pengaduan dan 

indikasi pelanggaran. 

Kesimpulan 

Dalam suatu organisasi yang 
mempunyai SOP atas 

pelaksanaan system 

pengendalian intern yang 
dianggap sempurna maupun 

SOP atas pelaksanaan FCP 

yang dianggap sempurna 
tetap akan tidak berfungsi 

dengan baik dan gagal dalam 
mencapai tujuan organisasi 

jika terjadi kolusi atau tidak 

adanya etika yang baik.  
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Melihat pertanyaan di atas tentunya sebagian besar dari kita, khususnya bagi para nakhoda 

sebuah Badan Usaha Milik Daerah  bertanya-tanya, “binatang” apa lagi manajemen risiko ini, 

dan mengapa saya harus repot-repot membangunnya di perusahaan saya ? 

SUDAH PERLUKAH 
BADAN USAHA MILIK DAERAH
MEMBANGUN 
SISTEM MANAJEMEN RESIKO ?

Y.Yuli Ari W.

ARTIKEL
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Apakah Manajemen Risiko? 

Manajemen risiko merupakan sebuah teori dari 
imu manajemen yang nantinya diharapkan akan 
menjadi tools bagi para pelaku bisnis untuk dapat 
mengidentifikasi semua risiko yang diperkirakan 
terjadi  di masa mendatang,  mengukur 
kemungkinan risiko tersebut muncul (likelihood) 

serta dampak (impact) yang ditimbulkan apabila  
risiko tersebut benar-benar  muncul, yang 
diyakini akan mengganggu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Semua risiko yang telah 
terukur baik likelihood maupun impact-nya akan 
menghasilkan tingkat (level) risiko dan akan 

tergambar menjadi sebuah Peta Risiko, yang 
merupakan posisi dari setiap risiko terhadap 
kriteria penerimaan risiko yang ditetapkan 
perusahaan, guna dicari langkah antisipasi yang 
diperlukan (action plan) untuk membawa risiko 
tersebut ke tingkat yang dapat diterima  
perusahaan. Manajemen risiko memperoleh 
momentum kemunculannya di luar negeri pada 
tahun1970 sampai dengan 1980 dari industri 
asuransi. Pada tahun 1990-an, standard 
manajemen risiko dikembangkan di Canada. Pada 
tahun 1995 sebuah task-force mengembangkan 
The Australian and New Zealand Standard for risk 

management – AS/NZS 4360:1995. Standard ini 
kemudian disempurnakan pada tahun 1999 
menjadi AS/NZS 4360:1999, 
terakhir disempurnakan lagi pada tahun 2004 
menjadi AS/NZS 4360:2004.  Di Amerika Serikat, 
the Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) yang didukung 
oleh lima asosiasi besar di Amerika Serikat yakni: 
the American Accounting Association, the 
American Institute of Certified Public 
Accountants, Financial Executives International, 
The Institute of Internal Auditors, and the 

National Association of Accountants (sekarang 
the Institute of Management Accountants) 
mengeluarkan The COSO Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework and 
Application Techniques pada tahun 2004, yang 
dikenal dengan ERM COSO 2004. Dua Standard 

ini kemudian diterima secara internasional 
sebagai guideline dalam mengimplementasikan 

manajemen risiko. 

Mengapa manajemen risiko saat ini diperlukan? 

Dewasa ini, kegiatan usaha dihadapkan pada 
risiko-risiko yang semakin kompleks yang 
ditimbulkan baik oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal. Dengan menerapkan
manajemen risiko di dalam setiap aktivitas 
perusahaan,  diharapkan akan dapat menekan 

risiko sekecil mungkin, sehingga perusahaan 
mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis dan 
tetap survive dalam kondisi yang penuh dengan 

ketidakpastian. Perusahaan dituntut untuk dapat 
mengelola setiap risiko secara
berkesinambungan, serta terintegrasi ke dalam 
suatu sistem tata kelola perusahaan sehingga 
dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan 
secara keseluruhan. Lantas bagaimana praktik 
manajemen risiko di Indonesia sekarang? 
Berdasarkan hasil survey diperoleh data  bahwa  
perusahaan yang mempunyai pedoman dan 
menerapkan manajemen risiko di Indonesia baru 
mencapai 21%. Sisanya terbagi dalam kategori: 
punya pedoman tidak menerapkan, tidak punya 
pedoman tetapi melakukan risk assessment serta 
kategori tidak punya pedoman dan tidak 
menerapkan.  

Manajemen risiko baru melembaga secara 
resmi di sektor perbankan dengan adanya 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 
tanggal 10 Mei 2003 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Untuk  

Badan Usaha Milik Negara, keharusan 
menerapkan manajemen risiko tertuang di dalam 
Keputusan Menteri BUMN nomor 117 tahun 
2002 tentang `Good Corporate Governance`," 

Pemerintah mewajibkan semua perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
menerapkan manajemen risiko terintegrasi 

terhitung mulai 2007 agar terhindar dari tindakan 
korporasi yang bisa menimbulkan potensi 
kerugian keuangan  negara. 
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Bagaim anakah halnya den gan Bad an  
Usaha Milik  Daerah/ BUMD ? sam pai 
den gan saat ini belum  ad a suatu  atu ran  
yan g m engharuskan su atu  BUMD  
term asu k Bank Perkreditan  Rakyat (BP R) 
un tuk m enerapkan m an ajem en risiko , 
walaupu n jen is kom oditi yan g dikelola, 
tingkat risiko  yang d ih ad ap i, serta 
aku ntabilitas p engelo laann ya  tid ak 
berbeda dengan BUM N, kecuali h an ya 
m asalah  perbedaan b esarn ya tot al asset 
dan  om zet yan g dikelo lanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun Sistem M anajemen Risiko      

Sistem  M anajem en Risiko  d i su atu  
perusah aan hend aknya dibangun
m enggun akan  alu r logika pen yusun an  
struktur d oku men  agar m udah d alam  
m ember ikan p engertian kep ad a pelaku  
m an ajem en risiko.  

St ruktu r dan p ola pen gelolaan risiko  
m engacu  kepada stru ktur  d oku men tasi 
sistem  manajemen  mutu  ISO 9001:20 00 
dan ISO 9004:2000 . yang akan  
tergambar sebagai beriku t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 0 
Kebijakan Manajemen Risiko  

Tujuan Manajemen 

Risiko  

Pedoman Umum Manajemen Risiko  

Prosedur Manajemen Risiko  

Instruksi Kerja Manajemen Risiko  

Formulir Manajemen Risiko  

Sasaran Manajemen 

Risiko  

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

                                           Prinsip Manajemen Risiko 

37PARIS REVIEW - november 2010

1) Prinsip Manajemen Risiko adalah norma 

dasar yang dianut perusahaan dalam 

mengembangkan, menerapkan,
mengelola dan mengevaluasi

manajemen risiko. 

2) Kebijakan Manajemen Risiko adalah 
dokumen yang berisi prinsip manajemen 

risiko, kebijakan manajemen risiko, 

tujuan dan sasaran manajemen risiko, 
strategi penerapan manajemen risiko, 

dan profil organisasi  

3) Pedoman Umum Manajemen Risiko 

adalah dokumen yang berisi struktur 

organisasi manajemen risiko, wewenang 
dan tanggung jawab, dan proses 

manajemen risiko, yang mengatur hal 

umum sebagai penjabaran atas kebijakan 
manajemen risiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Prosedur Manajemen Risiko adalah 

dokumen yang berisi urutan kegiatan 

dan cara kerja dari setiap unit kerja 
pemilik risiko (risk taking unit) dalam 

menjalankan proses manajemen risiko, 

merupakan penjabaran dari Pedoman 
Umum Manajemen Risiko . 

5) Instruksi Kerja Manajemen Risiko adalah 

dokumen yang menguraikan lebih rinci 
dari prosedur manajemen risiko, apabila 

dipandang perlu, yang dijadikan 
pedoman langkah kerja sehari-hari oleh 

pelaksana pekerjaan. 

6) Formulir Manajemen Risiko adalah 
dokumen berbentuk formulir yang harus 

diisi oleh pelaksana untuk mencatat 

segala kegiatan yang terkait dengan 
catatan risiko 
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Dalam implementasi proses manajemen 
risiko, perusahaan menggunakan landasan 
teori manajemen risiko berdasarkan modul 
Enterprise Risk Management (ERM) 
Integrated Framework – Executive Summary, 
yang diterbitkan Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO) of the Treadway 
Commission pada tahun 2004. 

Mengacu pada kerangka ERM COSO, 
manajemen risiko memiliki delapan 
komponen : 

1) Lingkungan internal (internal 
environment) 

2) Penentuan sasaran (objective setting) 
3) Identifikasi peristiwa (event 

identification) 
4) Penaksiran risiko (risk assessment) 
5) Respon risiko (risk response) 
6) Pelaksanaan aktivitas pengendalian 

risiko 
7) Pengkomunikasian risiko 
8) Pemantauan risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian apabila dilihat dari sisi Katagori 
Sasaran, terdapat 4 (empat) buah sasaran 
yang menjadi fokus perhatian manajemen 
risiko, yaitu: 

1) Strategi yang diterapkan manajemen 
(strategic), 

2) Pelaksanaan Operasional perusahaan 
(operations), 

3) Kualitas Pelaporan (reporting), 
4) Kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku (compliance). 

Sampai di tingkat manakah manajemen risiko 
dapat diterapkan? Manajemen risiko dapat 
diterapkan pada tingkat: 

1) Entitas / Korporat (entity), 
2) Divisi (division), 
3) Unit Kerja (business unit),  
4) Anak Perusahaan (subsidiary). 
 

Strategi Penerapan Manajemen Risiko 

 

Perusahaan yang telah membangun suatu 
sistem manajemen risiko tentunya tidak akan 
merasakan manfaat apabila tidak
menjalankannya secara efektif, diibaratkan  
memiliki sebuah rumah mewah namun tidak 
ditempati. Beberapa strategi yang diambil 
oleh pelaku bisnis untuk memulai 
menerapkan manajemen risiko, antara lain: 

1) Membentuk unit organisasi manajemen 
risiko terintegrasi 

Perusahaan membentuk unit manajemen 
risiko tersentralisasi yang melapor secara 
langsung kepada Direktur Utama,
bertanggungjawab menetapkan kebijakan 
umum bagi seluruh aktivitas pengambilan 
risiko.  
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2) Mengintegrasikan manajemen risiko ke 
dalam proses bisnis organisasi. 
Pengintegrasian proses manajemen 
risiko ke dalam proses bisnis, 
dimaksudkan untuk menjadikan proses 
manajemen risiko sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari keseharian para 
pengambil keputusan perusahaan.  

3) Mengintegrasikan strategi transfer risiko. 
Strategi transfer risiko dilaksanakan 
secara portofolio untuk melindung-nilai, 
hanya pada risiko residual yang tidak 
dikehendaki oleh manajemen.  

4) Mengintegrasikan manajemen risiko ke 
dalam budaya dan nilai-nilai organisasi 
Risiko dipertimbangkan sebagai bagian 
integral dari strategi korporat untuk 
menanamkan budaya risiko kepada 
seluruh insan organisasi.  

Komitmen Manajemen 

Pertanyaan lanjutan dari para pelaku bisnis 
adalah, apakah dengan telah membangun 
suatu sistem manajemen risiko  serta 
menetapkan strategi pelaksanaannya akan 
cukup menjamin bahwa perusahaan saya 
pasti akan terhindar dari risiko yang besar? 
Jawabanya adalah ”belum cukup”, apabila 
tidak ada komitmen kuat dari seluruh 
jajaran manajemen dan karyawan 
perusahaan untuk menjalankan manajemen 
risiko ini secara berkesinambungan dan 
terintegrasi dalam proses bisnis yang 
dijalankan, atau lebih tepatnya menjadi 
”Budaya Risiko”. 

Penyakit ”Sekedar Memiliki” , terhadap 
suatu teori yang bagus untuk menjalankan 
tata kelola perusahaan tanpa disertai 
adanya konsistensi dan keseriusan dalam 
menjalankannya  inilah yang sering kita 
jumpai, baik di lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara maupun Badan Usaha Milik 
Daerah. Dengan kondisi tersebut, tidaklah  
mengherankan apabila banyak Badan Usaha 

Milik Negara/ Daerah yang tidak dapat 
bersaing dengan para kompetitornya dan 
secara extreme mengakibatkan 
kebangkrutan atau biaya tinggi bagi negara 
kita, dengan dampak yang lebih luas adalah 
kesengsaraan bagi para stakeholdernya, 
antara lain masyarakat yang tidak mampu 
lagi untuk mencukupi kebutuhan dasar 
hidupnya akibat harga yang tinggi, atau 
kekecewaan karena kualitas produk yang 
dibeli di bawah ekspektasi. 

Bagaimanakah sikap para Nakhoda Badan 
Usaha Milik Daerah setelah membaca 
uraian di atas, sudah merasa perlukah Anda 
untuk membangun suatu Sistem 
Manajemen Risiko, serta berkomitmen 
untuk menjalankannya secara konsisten? 
Jangan sampai kasus  semacam ”Century 
Gate” tidak terjadi  di perusahaan yang 
Anda Kelola? 

 

Referensi: 

1)  Enterprise Risk Management (ERM) 
Integrated Framework – Executive 
Summary, yang diterbitkan Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) of the 
Treadway Commission pada tahun 2004. 

2) Study kasus dan referensi dari berbagai 
sumber 

 

 -yul ari-



rubrik

heru mutiyono, SE

I F R
 S

“to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors 

and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve 

a single set of high-quality global accounting standards.” 

(Strengthening Financial Supervision and Regulation # 15) 
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STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA,

KONVERGENSI KE IFRS



Sejarah Konvergensi Standar Akuntansi  Global  menuju IFRS 

Pada 1982, International Financial Accounting Comitte (IFAC) meng-endors IASC sebagai standar 
akuntansi global (Global Accounting Standard). Hal yang sama dilakukan Federasi Akuntan 
Eropa pada 1989. Pada 1995, negara-negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk 
menggunakan IAS. Setahun kemudian, Badan Pengawas Pasar Modal AS, US SEC, berinisiatif 
untuk mulai mengikuti GAS.  

Pada pertemuan menteri keuangan negara-negara yang tergabung dalam G-7 dan Dana 

Moneter International pada 1999 menyepakati dilakukannya penguatan struktur keuangan 
dunia melalui IAS. Lalu, pada 2001 dibentuk IASB sebagai pengganti IASC. Tujuannya untuk 
melakukan konvergensi ke GAS dengan kualitas yang meliputi prinsip-prinsip laporan keuangan 

dengan standar tunggal yang   transparan, bisa dipertanggungjawabkan, comparable, dan 
berguna bagi pasar modal.  

 

Pada 2002, FASB dan IASB sepakat 

untukmelakukan konvergensi standar 
akuntansi US GAAP dan IFRSs. Langkah itu 
untuk menjadikan kedua standar tersebut 
menjadi compatible. Dari proses yang 

panjang itulah akhirnya sekarang dikenal 

apa yang disebut International Financial 
Reporting Standards (IFRS), yang

merupakan suatu tata cara bagaimana 
perusahaan menyusun laporan
keuangannya berdasarkan standar yang 

bisa diterima secara global. Jika sebuah 
negara beralih ke IFRS, artinya negara 
tersebut sedang mengadopsi bahasa 
pelaporan keuangan global yang akan 
membuat perusahaan (business) bisa 
dimengerti oleh global market (pasar 
dunia). 

Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 

forum di Washington DC, 15 November 
2008 mencanangkan Prinsip-Prinsip  G20 
tanggal 15 November 2008 dengan agenda  

 

 

 

antara lain Strengthening Transparency and 

Accountability, Enhancing Sound
Regulation, Promoting Integrity in Financial 
Markets, Reinforcing International
Cooperation, Reforming International 

Financial Institutions, selanjutnya pada 

Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 
menghasilkan 29 kesepakatan, dimana 

kesepakatan nomor 13 sd 16 adalah 
tentang Strengthening Financial Supervision 
and Regulation Pada butir kesepakatan 

nomor 15 dikatakan :  

“to call on the accounting standard setters 
to work urgently with supervisors and 
regulators to improve standards on 

valuation and provisioning and achieve a 
single set of high-quality global accounting 
standards.” 

Konsekuensi dari kesepakatan tersebut di 
atas adalah penggunaan standar akuntansi 

global dengan menggunakan IFRS. 
Indonesia sebagai anggota G20 forum 

menyepakati adanya konvergensi standar - 
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akuntansi Indonesia menuju 

penerapan standar
berdasarkan IFRS oleh

karenanya Ikatan Akuntan 
Indonesia pada tanggal 23 
Desember 2008 telah

mencanangkan konvergensi 
PSAK ke IFRS secara penuh 

pada tahun 2012.  

Konvergensi Ke International 
Financial Reporting Standards 

(IFRS) 

Menurut Ketua Dewan Standar 

Akuntasi Keuangan Ikatan 
Akutansi Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IAI), M Jusuf Wibisana, tujuan 

konvergensi IFRS ini agar 
laporan keuangan yang

berdasarkan Pernyataan
Standar Akutansi Keuangan 
(PSAK) tidak memerlukan 

rekonsiliasi dengan laporan 
berdasarkan standar

internasional. Laporan standar 
IFRS itu diharapkan

meningkatkan kegiatan 
investasi secara global,
memperkecil biaya modal (cost 

of capital) serta lebih 
meningkatkan transparansi

perusahaan dalam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penyusunan laporan

keuangan. Program
konvergensi IFRS ini dilakukan 

melalui tiga tahapan yakni 
tahap adopsi mulai 2008 
sampai 2011 dengan persiapan 

akhir penyelesaian
infrastruktur dan tahap

implementasi pada 2012. 
Sasaran konvergensi ini adalah 

Merevisi PSAK agar secara 
material sesuai dengan IFRS 
versi 1 Januari 2009 yang 

berlaku efektif tahun
2011/2012. 

Adopsi seluruh IFRS ke PSAK

Persiapan infrastruktur yang 
diperlukan

Evaluasi dan kelola dampak
adopsi terhadap PSAK yang
berlaku

Penerapan pertama kali
PSAK yang sudah
mengadopsi seluruh IFRS

Evaluasi dampak penerapan
PSAK secara komprehensif

Penyelesaian persiapan
infrastruktur yang diperlukan

tahap adopsi 
(2008-2010)

tahap persiapan 
akhir (2011)

tahap implementasi 
(2012)

Perkembangan dan arah konvergensi  

Pada tahun 2012 akan ada beberapa standar 

akuntansi yang disiapkan sesuai dengan jenis 

entitasnya, seperti berikut : 

1. SAK Umum  

· PSAK berbasis IFRS, Entitas 

berorientasi Laba dan memiliki 

akuntabilitas publik, SAK yang 

berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan 

bagi entitas yang mempunyai 

tanggung jawab publik signifikan dan 

entitas yang banyak melakukan 

kegiatan lintas negara, sedang dalam 

proses adopsi IFRS dan IAS dalam 

rangka konvergensi. PSAK tidak 

berbasis IFRS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAK Syariah, Entitas yang melakukan 

transaksi syariah, Komite Akuntansi Syariah 

(KAS) telah menghasilkan standar 

akuntansi syariah, beberapa PSAK Syariah 

berikut telah disahkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) melalui DSAK nya yaitu 

Kerangka Dasar Penyusunan & Pelaporan 

Lap. Keuangan Syariah, PSAK 101 Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 

Akuntansi Murabahah, PSAK 103 Akuntansi 

Salam, PSAK 104 Akuntansi Istishna, PSAK 

105 Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 

Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 

Akuntansi Ijarah, PSAK 108 Transaksi 

Asuransi Syariah 
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1. SAK ETAP(Entitas Tanpa Akuntabiitas Publik), 

Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 

publik, telah diterbitkan PSAK ETAP pada 

bulan Mei 2009 yang  mulai berlaku pada 

per 1 Januari 2011, digunakan perusahaan 

kecil seperti UKM tidak perlu membuat 

laporan keuangan dengan menggunakan 

PSAK umum yang berlaku.  

Penerbitan PSAK ETAP oleh DSAK IAI ini 

adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh 

diterapkan oleh Entitas di Indonesia, 

sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan PSAK Umum yang 

lebih rumit. Pada 1 Januari 2011 nanti, 

setiap Entitas diberikan pilihan apakah akan 

menggunakan PSAK Umum, atau PSAK 

ETAP. Apabila Entitas tersebut memenuhi 

kriteria Entitas publik , maka tentu tidak 

ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK 

Umum. Namun jika tidak termasuk Entitas 

ng memiliki akuntabilitas publik, maka 

Entitas dapat memilih menerapkan PSAK 

ETAP atau PSAK Umum. 

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka 

Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh 

entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas 

tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud 

adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 

publik signifikan, dan tidak menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statement) bagi pengguna 

eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah 

pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga 

pemeringkat kredit. 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi 

SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan 

eksplisit dan secara penuh (explicit and 

uneserved statement) atas kepatuhan tersebut 

dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi 

SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua 

persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila 

perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor 

yang akan melakukan audit di perusahaan 

tersebut juga akan mengacu kepada SAKP 

ETAP. 

2. SAK Entitas Nirlaba, Entitas yang tidak 

berorientasi laba, Eksposure Draft PSAK No. 

45 tanggal  23 Oktober 2010 yang merevisi 

PSAK No.45 (1997): Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba 

· Ruang lingkup ED PSAK 45 (revisi 2010) 

Dapat diterapkan oleh lembaga 

pemerintah, dan unit-unit sejenis 

lainnya. Sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

· Acuan untuk pengaturan yang tidak 

diatur dalam PSAK 45. SAK atau SAK 

ETAP untuk entitas yang tidak 

mempunyai akuntabilitas publik

signifikan. 

Kesimpulan. 

Sebagai auditor maupun bagian dari profesi 

bidang akuntansi, kita perlu mempelajari, 

memahami dan mengamati perkembangan 

standar akuntansi Indonesia agar tidak 

ketinggalan informasi dan pengetahuan 

khususnya dalam mengemban tugas-tugas 

terkait dengan audit keuangan maupun 

bimbingan teknis yang mengharuskan 

penggunaan standar akuntansi dalam praktek. 

Sumber:  

1. Publikasi IAI pada http://www.iaiglobal.or.id/ 
2. Majalah Akuntan Indonesia Edisi No.17/Tahun 

III/Juni 2009 

3. Term of Reference (TOR) “Kajian Atas Topik-

Topik Akuntansi Terkini Dalam Rangka 

Konvergensi IFRS 2012” Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan-IAI 
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Sering kita membaca surat kabar, majalah, atau 

mendengar di televisi berbagai hal yang berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah. Kita sering 
mendengar kebijakan pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan, mengurangi
pengangguran, kebijakan pemerintah dalam 
mengurangi dampak kenaikan BBM, kebijakan 
pemerintah dalam penanggulangan bencana dan 

sebagainya.  Apa sebetulnya kebijakan publik itu? 
bagaimana proses yang seharusnya berjalan 
sehingga lahir kebijakan pemerintah mengenai isu 
tertentu? tulisan ini mengajak pembaca untuk 

lebih mengenal apa itu kebijakan publik dan 
bagaimana proses kebijakan publik. 

Studi mengenai kebijakan publik mulai 

berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan 
terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy 
Sciencies. Kebijakan publik sebenarnya merupakan 

bagian dari ilmu administrasi negara, tetapi ilmu 
kebijakan publik bersifat multidisipliner, karena 

banyak meminjam teori, metode dan teknik ilmu 

sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu 

psikologi. Kebijakan Publik menurut Thomas Dye 
(1981) “public policy is whatever governments 
choose to do or not to do”. Konsep ini sangatlah 
luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu 

yang tidak dilakukan pemerintah disamping 

sesuatu yang dilakukan pemerintah dalam 
menghadapi masalah publik. Misal, ketika 

pemerintah mengetahui ada kerusakan jalan raya 
dan pemerintah tidak membuat kebijakan untuk 
memperbaikinya, itu berarti pemerintah sudah 
mengambil kebijakan. Dari definisi kebijakan publik 
Thomas R. Dye tersebut mengandung makna 

bahwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan 

organisasi swasta;  

(2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang 
harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah. 

Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat 
program baru atau tetap pada status quo, 

misalnya tidak menaikkan tarif pajak adalah 
sebuah kebijakan publik. Sementara itu pengertian 
kebijakan yang lain dikemukakan oleh Lislie A.Pal 

(1987) “as a course of action or inaction choosen 
by public authorities to address a given problem or 
interrelated set of problems. ” 

Dalam pandangan David Easton ( dikutip Dye, 
1981) ketika pemerintah membuat kebijakan 
publik, ketika itu pula pemerintah

mentransformasikan nilai-nilai kepada masyarakat, 
karena setiap kebijakan mengandung seperangkat 
nilai di dalamnya. Sebagai contoh ketika 
pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah, terlihat nilai yang dikejar 

adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi 

dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan 
pemerintah daerah. Harrold Laswell dan Abraham 
Kaplan (dikutip Dye, 1981) berpendapat bahwa 

kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai 
dan praktik-praktik sosial yang ada dalam 

masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat, hal ini bisa difahami jika sebuah 

kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat, tentunya dalam 
implementasi akan ada resistensi dan penolakan. 

  

ratna wijihastuti
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Pengertian Kebijakan publik sebagaimana 

dikemukakan oleh Dye, juga sejalan dengan 

pendapat Edward III and Shrakanshy   yang 
mengemukakan bahwa kebijakan publik 

adalah apa yang pemerintah katakan dan 

dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan 
merupakan serangkaian tujuan dan sasaran 
dari program-program pemerintah. Pengertian 

kebijakan ini menurut Kartasasmita (dikutip 
Joko Widodo, 2009) merupakan upaya untuk 

memahami dan mengartikan: 

1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) 

oleh pemerintah mengenai suatu masalah 

2. Apa yang menyebabkan atau
mempengaruhinya, dan  

3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan 

publik tersebut. 

Sistem kebijakan sendiri,  

menurut William Dunn terdiri 
dari  3 elemen : (a) stakeholder 

kebijakan; (b) kebijakan publik 

(policy content); (c) lingkungan 
kebijakan (policy 

environtment). Stakeholder

kebijakan disebut pula “policy 
actors” atau “political actors”. 

Satu elemen lagi ditambahkan 

oleh Mustopadidjaja (dikutip 
Joko Widodo, 2009) yaitu 

kelompok sasaran kebijakan 
(target groups). Sementara itu 
menurut David Easton sistem 

kebijakan publik terdiri atas 
unsur inputs, process, outputs, 

feedback, dan lingkungan. Lingkungan 

kebijakan dibagi dalam dua macam yaitu intra 
dan extra societal environtment. Dalam 
lingkungan  ini mengalir dua inputs yaitu 

demands/claims dan supports yang kemudian 
diproses dalam sistem politik yang selanjutnya 

melahirkan policy outputs, berupa policy dan 
decision. Policy outputs kembali ke social 
environtment sebagai respons (feedback) 

terhadap demands/claims dari social 
environtment.  

Kebijakan publik sebagaimana dijabarkan 

diatas, tidak begitu saja lahir, namun melalui 

tahapan dan proses yang cukup panjang. 
Thomas R. Dye (1992) mengemukakan 

tahapan proses kebijakan publik meliputi hal-

hal berikut: 

1. Identifikasi masalah kebijakan

(identification of policy problems) 

Identifikasi masalah kebijakan dapat 
dilakukan melalui identifikasi apa yang 

menajdi tuntutan (demands) atas tindakan 
pemerintah. 

2. Penyusunan Agenda (agenda setting) 

Merupakan aktivitas memfokuskan
perhatian pada pejabat publik dan media 
massa atas keputusan apa yang akan 

diputuskan terhadap masalah publik 
tertentu. 

3. Perumusan Kebijakan 
(policy formulation) 

Merupakan tahapan

pengusulan rumusan 
kebijakan melalui inisiasi 
dan penyusunan usulan 

kebijakan melalui 
organisasi perencanaan 

kebijakan, kelompok

kepentingan, birokrasi, 
pemerintah, presiden, 

maupun lembaga

legislatif. 
 
 

4. Pengesahan Kebijakan (legitimating of 

policies) 

Pengesahan kebijakan melalui t indakan 
polit ik oleh partai politik, kelompok 

penekan, presiden maupun pihak legislatif. 

5. Implementasi kebijakan (policy 
implementation) 

Implementasi kebijakan dilakukan melalui 

birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas 
agen eksekutif yang terorganisasi  

6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) 
Dilakukan oleh lembaga pemerintah 
sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers 

dan masyarakat (publik) 
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Setiap tahapan proses kebijakan terdapat 

pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk 
kepentingan analisis proses kebijakan publik. 

1. Identifikasi masalah:  

a. Apa masalahnya?  
b. Apa yang membuat masalah tersebut 

menjadi masalah kebijakan? 
c.  Bagaimana masalah tersebut dapat 

masuk dalam agenda pemerintah. 
2. Formulasi kebijakan:  

a. Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau alternatif-alternatif untuk 

memecahkan masalah tersebut? 

b. Siapa yang berpartisipasi dalam 
perumusan kebijakan? 

3. Penentuan/adopsi kebijakan: 
a. Bagaimana alternatif ditetapkan? 
b. Persyaratan atau kriteria seperti apa 

yang harus dipenuhi? 
c. Siapa yang akan melaksanakan 

kebijakan? 

d. Bagaimana proses atau strategi untuk 
melaksanakan kebijakan? 

e. Apa isi dari kebijakan yang telah 

ditetapkan? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

4. Implementasi kebijakan: 

a. Siapa yang terlibat dalam
implementasi kebijakan? 

b. Apa yang mereka kerjakan? 

c. Apa dampak dari isi kebijakan? 
5. Evaluasi kebijakan: 

a. Bagaimana tentang tingkat 
keberhasilan/dampak diukur? 

b. Siapa yang mengevaluasi kebijakan? 
c. Apa konsekuensi dari adanya evaluais 

kebijakan? 
d. Adakah tuntutan untuk melakukan 

perubahan atau pembatalan
kebijakan? 
(ra-wi) 

Daftar Pustaka: 
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Dye, Thomas R. (1981), Understanding Public Policy, Prentice Hall, New Jersey. 
Edward III, George C. (1980) Implementing Public Policy, Congretional Quarterly press, Washington. 
Subarsono, A.G,(2009) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan aplikasi, Pustaka Pelajar,  
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Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik,  

Bayumedia Publishing,  Malang. 
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3K
Suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi 

harapan dan kebutuhan penerima layanan. 

Begitulah kira-kira definisi sederhana dari 
pelayanan prima. Apa ukurannya? Pelayanan 

dikatakan “prima” bila suatu pelayanan bisa 

“melampaui” standar layanan tertentu. Singkatnya, 
pemberian layanan yang dilakukan secara 

maksimal.  

Ada 3 hal utama yang dibutuhkan untuk dapat 
memberikan layanan maksimal, yaitu Kerja Keras, 

Kemauan Belajar, dan Kerjasama.  

tekun
ikhlas

pengetahuan
kemampuan

hubungan harmonis

Kerja keras, pada dasarnya sudah dilakukan sejak 

kita lahir. Bagi bayi yang baru dilahirkan, 
bagaimana mendapatkan makanan untuk pertama 
kali, merangkak, berdiri lalu berjalan merupakan 

kerja keras. Jadi kerja keras bukan sesuatu yang 

asing, begitupun dalam dunia kerja, kerja keras 
telah dimulai sejak mendapatkan pekerjaan, 

mempertahankan serta meningkatkan kualitas diri 

agar tidak ketinggalan sehingga dapat memenuhi 
tuntutan organisasi. Kerja keras adalah perwujudan 

dari ketekunan dan keikhlasan. Memotivasi diri 
menjadi hal yang sangat penting dan menjadi 

bagian dari kerja keras. 

Ungkapan yang dapat dipergunakan untuk 
memberikan keyakinan bahwa segala hal dapat 
dilaksanakan dengan baik jika kita yakin bahwa yang 
“tersulit hanyalah langkah pertama” (yang 
termudah.. langkah seribu…).  

Ungkapan ini sebagai alternatif untuk memotivasi 
diri agar berani dan tidak malas melangkah terutama 
pada saat harus berurusan dengan hal-hal baru. 

Kemauan belajar. Selalu merasa “bodoh”, adalah 
langkah awal membangun motivasi untuk terus 
belajar. Belajar tidak hanya dari pendidikan formal 
tetapi juga melalui dunia kerja.  Dengan membuka 
diri terhadap masukan akan mendapatkan banyak 
pengalaman berharga dari lingkungan kerja.  

 

Seorang raja bersama tiga menterinya  berburu menjelajah hutan. Setelah berhari-hari berada di dalam 

hutan, tidak satu ekor buruanpun didapat. Suatu hari saat istirahat di tengah hutan terdengar suara aneh. 
Raja bertanya kepada para menterinya dan meminta mereka untuk memeriksa sumber suara tersebut. Salah 
satu menteri kembali dan menghadap kepada raja untuk melaporkan hasil investigasinya : “Yang Mulia, 

suara tersebut adalah suara harimau”. Raja: “Mengapa harimau mengaum tapi suaranya kecil?”. Menteri 

tersebut tidak bisa menjawab. Raja tidak puas dengan laporan menteri yang pertama. Datanglah menteri ke 
dua melaporkan hasil investigasinya :”Suara tersebut adalah suara harimau muda yang terluka”. Raja 

:”Kalau begitu kita ke sana dan kita tangkap saja sekarang sebagai hasil buruan kita”.  Sebelum mereka 

sampai ke lokasi, datanglah menteri ketiga mencegah dan melapor: ”Jangan ke sana Yang Mulia, sangat 
berbahaya, karena suara itu ternyata adalah suara harimau muda yang terluka berjenis kelamin betina, 

tetapi di sekitarnya sekelompok harimau besar sebanyak 15 ekor menjagainya agar harimau yang terluka 
aman.” 

(Kutipan dari cerita Syafri Adnan Baharuddin-Auditor Utama BPK) 

Cerita tentang  nasehat melalui pemberian perumpamaan atas ketidakpuasan pemberian layanan : 
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“Bekerja 

adalah salah 

satu bentuk 

belajar” 

Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita di atas : 

1. Menyampaikan informasi tidak setengah-
setengah, harus detil, karena informasi yang 
tidak lengkap sesuai kondisi dapat menyebabkan 
pengambilan keputusan yang salah.  

2. Cerita di atas memberikan contoh level-level 
pemberian layanan, mulai dari level terendah 

(pelapor pertama) sampai layanan level tertinggi 
yang boleh dikatakan prima (pelapor terakhir).  

Pengalaman tersebut mampu 
membentuk kesadaran bahwa 
dalam memberikan layanan 
terbaik harus dengan

persiapan dan perencanaan 
yang baik, serta didukung 

kerelaan dan keikhlasan untuk 
menjalankannya. 

Kerjasama. Menjalin komunikasi yang baik dengan 
seluruh unsur organisasi adalah hal mendasar yang 
dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan 
maksimal.  

Pada dasarnya keberhasilan suatu pekerjaan bukan 
bergantung dari satu orang, tetapi hasil kerjasama 
yang baik dalam suatu tim atau tidak lepas dari 
bantuan pegawai lain. Kondisi  di mana terdapat 
jalinan kerjasama dan hubungan harmonis antar 
personil dalam suatu organisasi menjadi aset yang 
paling berharga bagi organisasi tersebut. Organisasi 
menjadi suatu tim besar yang solid sehingga 
pekerjaan atau masalah sesulit apapun akan dapat 

diselesaikan dengan mudah.  

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk 
menjaga hubungan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik: 

1. Setiap  unsur organisasi menyadari tugas utama 
masing-masing. Membuat skala prioritas tugas 
yang harus segera dilaksanakan, terutama 
pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan 
pekerjaan lain, sehingga tidak menjadi 
penghambat bagi pekerjaan berikutnya. 

2. Komunikasi terjalin dengan baik. Penyampaian 
instruksi yang jelas dan lugas, tidak ada 
ambiguitas (perintah yang berarti ganda). 
Pemilihan bahasa sesuai dengan output 

instruksi yang diharapkan, terstruktur, efisien, 
serta memberikan kepercayaan terhadap 
penerima  

1. Pembagian kerja yang baik dan proporsional. 

Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab salah 

seorang pegawai tidak seharusnya dibebankan 
kepada pegawai lain. Jika hal ini dilakukan, akan 

timbul ketidakharmonisan hubungan antar 

pegawai. 
2. Selalu menjaga keseimbangan hak dan 

kewajiban tiap unsur organisasi. 
3. Pelayanan prima adalah milik setiap unsur 

organisasi, Tiap unsur organisasi harus bisa 

“melayani dengan hati” pada saat memberikan 
layanan, dan “meminta dengan hati” pada saat 

meminta layanan.  

Pelayanan Prima adalah hal yang selalu menjadi 
harapan dan tuntutan bagi setiap penerima 

layanan. Pada dasarnya seluruh pegawai BPKP 

mulai dari unsur manajemen sampai staf, tugas 
utamanya melayani, baik pelayanan ke luar 

maupun ke dalam organisasi. Oleh karena itu 
pemberian pelayanan prima  telah menjadi 
kewajiban bagi seluruh pegawai.(rose). 

penulis adalah staf  TU Perw. BPKP DIY,
p e m e n a n g  3  b e s a r   d a l a m
pemilihan pegawai non pfa teladan
bpkp tingkat nasional

rosalia kustyaningsih
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asca erupsi merapi yang memporakporandakan wilayah kabupaten Sleman  Yogyakarta 

memunculkan kembali aksi nasi bungkus. Aksi ini sebenarnya mengingatkan kita akan peristiwa gempa 
tektonik 27 Mei 2006, yang menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta. Semangat 

kebersamaan, gotong-royong ,dan rasa solidaritas yang dimiliki bangsa kita ternyata belum mati. 
Aksi  nasi bungkus merupakan salah satu kepedulian kearifan masyarakat ditengah-tengan 

situasi kehidupan Negara yang kurang sehat. Sebelum pemerintah daerah mampu bangun dari 

kelumpuhannya dan pemerintah pusat belum lepas dari keterpanaannya melihat musibah yang melanda 
didaerah, masyarakat bergerak cepat saling membantu antar masyarakat yang terkena korban bencana. 

Tanpa menunggu masyarakat secara serentak melakukan aksi membuat nasi bungkus yang dibagikan 
kepada para pengungsi.  

Solidaritas tersebut terjadi secara spontan dari mulut ke mulut. Pemuda desa, RT/RW dan ibu-
ibu PKK mengorganisir sebatas apa yang bisa mereka lakukan, yakni menghimbau para anggota keluarga 
untuk member kontribusi membuat nasi yang dikirim ke tempat-tempat pengungsian. Begitu pula 

dengan kelompok masyarakat lainnya mencoba untuk membuat dan mendistribusikan nasi bungkus 
untuk daerah bencana, meskipun tidak tahu cara dan kemana dapat mendistribusikannya. Aksi ini 

berjalan dengan sendirinya tidak ada yang mengorganisir, berakibat tidak meratanya distribusi nasi 
bungkus di tempat pengungsian sehingga menumpuk karena kelebihan disuatu barak/posko dan 
menjadi basi.  

Pemerintah sebagai organisasi yang seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat 
tidak dapat memberikan informasi dan pemetaan dimana saja pengungsi itu berada dan apa yang 

dibutuhkan. Disini akhirnya masyarakat mengandalkan pemberitaan dari media masa dimana pengungsi 
berada dan masih membutuhkan bantuan. 

Aksi kemanusiaan yang paling sederhana dengan membuat nasi bungkus tanpa embel-embel 
kepentingan dan tanpa pamrih ini mestinya dapat  membuka mata hati pemerintah yang supaya lebih 
dapat mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat atas kearifan lokalnya. (niken) 

BERSAMA NASI BUNGKUS
KEMANUSIAAN KITA 

P

Jogja
Seputar 

saiyeg 
saeka 
kapti

lung tinulung

guyub rukun

niken 
kusumawardhani

semangat
gotong royong
dan solidaritas
yang dimiliki
bangsa ini
ternyata
belum mati

49PARIS REVIEW - november 2010



KOLOM BUDAYA KERJA

  uatu hari dalam sebuah seminar tentang budaya 

organisasi, setelah sang pembicara panjang lebar 

berbicara tentang konsep membangun budaya 

organisasi unggul (BOU) yang dikatakan antara 

lain bertumpu pada kesadaran akan perubahan, 

kohesivitas, dan kepemimpinan, seorang peserta 

lantas bertanya, ”Jika saat ini juga kami 

berkehendak untuk memulainya, kegiatan seperti 

apa yang dapat kami lakukan secara kongkrit?“ 

Pertanyaan itu pula yang pasti terlintas di benak 

para change agent atau sekedar pemerhati 

budaya kerja di BPKP: Apa yang sekiranya bisa 

dilakukan secara kongkrit dan diyakini punya 

pengaruh yang paling efektif dalam rangka 

menyuburkan kultur perilaku tertentu dalam 

hidup berorganisasi. BPKP memang sudah punya 

grand design tentang Budaya Kerja dan 

perencanaan yang dibuat tiap tahun, tak 

terkecuali BPKP DIY. Tetapi, ketika sampai 

menjabarkan pada sesuatu yang lebih kongkrit 

untuk bisa dilakukan dan dialami sehari-hari tetap 

menjadi persoalan tersendiri. Tidak sedikit orang 

yang masih menangkap bahwa kegiatan 

pengembangan budaya kerja saat ini masih 

bersifat artificial dan menonjolkan symbol simbol. 

Apa yang dikerjakan dan diupayakan tidak/ belum 

dimaknai sebagaimana yang dimaksudkan, 

melainkan hanya yang tampak saja sehingga 

kadang-kadang justru kontra produktif. Alih-alih 

ingin menumbuhkan sikap/ perilaku tertentu, 

misalnya semangat bekerjasama, tetapi karena 

cara dan kesan yang ditangkap pegawai berbeda, 

jadinya yang muncul justru keengganan terlibat. 

Adalah fakta, bahwa masih ada yang merasa 

“alergi” dengan kegiatan, bila itu dikait-kaitkan 

 

 

 

 

 

 dengan budaya kerja, walaupun pegawai 

tersebut bukan tergolong orang yang alergi 

bekerja. Atas pertanyaan yang menggelitik dari si 

peserta seminar, sang narasumber nampak 

terdiam sejenak ..lalu menyampaikan satu hal: 

buat the do and don’t list. 

The Do and Don’t list sebagai Instrumen  

Mengembangkan Perilaku Beretika di Kantor 

BPKP sudah memiliki aturan perilaku yang berisi 

norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan 

pegawai dalam menjalankan tugas-tugas 

organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. 

Terlepas dari adanya kritik bahwa aturan perilaku 

belum spesifik dinyatakan dan digali dari nilai-

nilai PIONIR (belum BPKP banget), tetapi saat ini 

itulah yang kita punya dan baik adanya, tinggal 

bagaimana “membumikan” aturan perilaku 

tersebut agar mampu berperan secara efektif 

sebagai instrumen membangun sebuah budaya 

beretika di kantor sendiri. Rasanya benar bahwa 

the do and don’t list adalah instrumen yang paling 

kongkrit untuk mewujudkan keinginan itu.  

The do and don’t list adalah sebuah daftar yang 

memuat sikap/perilaku kongkrit, yaitu apa yang 

sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya 

kita hindari atas suatu hal tertentu. Ia merupakan 

media internalisasi dari aturan perilaku, sistem 

dan prosedur, dan kebijakan pimpinan lainnya. 

Berbagai hal dapat dibuatkan daftar the do and 

don’t, mulai dari yang sederhana, seperti 

menaruh mobil di tempat parkir, menerima 

telepon, cara berpakaian, menaruh sampah, atau 

menggunakan kamar kecil. Supaya artikel ini lebih 

kongkrit lagi, Tabel 1 menyajikan contoh The do 

and don’t list dalam aktivitas rapat atau PKS. 

S

Felix Djoni Darjoko

the Do and 
kiat me    
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DO DON’T 
Menyiapkan materi rapat/ PKS 

dengan sebaik-baiknya 

Pemimpin rapat/ pemrasaran 

tidak menguasai materi karena 
kurang persiapan. 

Datang ke tempat rapat/ PKS 5 

menit sebelum waktu yang 
dijadwalkan 

Datang terlambat tapi tidak minta 

maaf kepada forum rapat/PKS. 

Tetapkan durasi rapat atau jam 
berakhirnya rapat dan upayakan 

untuk dipatuhi. 

Rencana selesainya rapat/PKS  
tidak jelas: contoh rapat jam 9.00 

s.d.  se le sai.  

Matikan dering ponsel (mode 

silent) dan jika akan menerima 

telpon terlebih dulu  ijin keluar 

ruangan untuk menjaga rapat/ PKS  
tetapt tertib dan tenang.  

Menerima telepon di dalam ruang 

rapat/PKS, apalagi pada saat 

menjadi pusat perhatian 

(berbicara atau menjadi lawan 
bicara). 

Jangan lupa selalu 
mendokumentasikan rapat dalam 

bentuk notulen dan daftar hadir, 

kalu perlu photo. 

 

Santun dalam menyampaikan 

pendapat  

 

Selalu memberikan sikap positif 

terhadap setiap pendapat yang 

muncul 

 

Menghindari perbedaan pendapat 

yang berakibat perpecahan 

 

Menjaga kebersihan ruang rapat 

selama dan sesudah rapat berakhir 
dengan tidak meninggalkan kotak 

sisa snack di bangku. 

 

 

Tabel 1 
the Do and Don’t List
Aktivitas Rapat/PKS

 -LixDar-

numbuhkan budaya etika di kantor
Don’t List

Perlu diingat bahwa The Do and Don’t List tetap 

hanya sebuah instrumen yang hanya akan 

bermakna apabila seluruh komponen di kantor 

berkomitmen untuk menjalankannya, dan 

komitmen pun harus kongkrit. Komitmen 

ditunjukkan mulai dari perumusan dan 

penetapan, sosialisasi dan penegakan. Misalnya, 

penetapan daftar The Do and Don’t dilakukan 

tertulis dengan SK Kaper, lalu dengan nota dinas 

mulai disosialisasikan di setiap bidang/ bagian 

dengan kepala bidang/ bagian bertanggung jawab 

mengkomunikasikannya kepada seluruh pegawai, 

dan untuk penegakannya diciptakan mekanisme 

monitoring dan sistem insentif untuk mendorong 

pengembangan perilaku yang diinginkan.  

Membentuk perilaku tentu tidak tiba-tiba, 

melainkan melalui proses “kampanye” yang tiada 

henti, komitmen bersama, dan keteladanan. Bagi 

beberapa orang mungkin awalnya seperti 

dipaksa, terpaksa, lalu mulai terbiasa, dan tahu-

tahu sudah menjadi budaya.  

Kembali pada sang pembicara seminar, dia 

menyampaikan bahwa budaya organisasi unggul 

adalah kondisi di mana organisasi sudah memiliki 

sistem nilai unggul yang sudah diyakini semua 

anggota organisasi, diterapkan dan

dikembangkan secara berkesinambungan, dan 

secara sadar menjadi sistem perekat untuk 

dijadikan sebagai acuan berperilaku dalam 

mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Itu 

juga yang menjadi harapan kita semua. Good 

luck! 

Pimpinan rapat tidak menunjuk
notulis.

Tidak peduli dengan kebersihan
ruang rapat

Bersikap ngotot dengan pendapatnya

51PARIS REVIEW - november 2010



BERITA FOTO

Diklat TOT SPIP di DIY Ciptakan Instruktur SPIP yang 

Handal 
Demikian disampaikan oleh Inspektur BPKP, Abi Rusman 
Tjokronolo didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
D.I. Yogyakarta, Suwartomo, dalam acara pembukaan 

diklat TOT SPIP bagi pegawai BPKP, Senin (7/6), 
bertempat di LPP Convention Hall, Sleman, Yogyakarta. 
Abi Rusman juga menyampaikan bahwa Diklat SPIP kali 
ini merupakan diklat plus karena dikhususkan bagi calon 
instruktur SPIP yang akan menjadi ujung tombak 
keberhasilan pengembangan dan implementasi SPIP 

sesuai yang diamanatkan dalam PP 60 tahun 2008.  
(Rosa) 

Prof. Mardiasmo: Mari Bekerja dengan Semangat 4 AS 

Ramah, tidak terlalu birokratis namun tegas. Itulah kesan 

pertama yang dapat kami rasakan dari sosok pribadi 

Profesor Mardiasmo, Ak., MBA, Phd, Kepala BPKP kita yang 

baru saat melakukan kunjungan perdana ke Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Jumat 

(18/6). Dalam kesempatan sesi “curhat colong”, mengambil 

istilah Profesor Mardiasmo, Kepala BPKP mengingatkan 

sekaligus mengajak seluruh warga BPKP bahwa seluruh 

Insan BPKP adalah BAGIAN DARI SOLUSI karena apapun 

permasalahan di negeri ini asal mau dipikul bersama maka 

akan tidak akan terasa berat dan akan diperoleh solusi yang 

terbaik untuk memecahkan setiap permasalahan (ilham) 

01

02

03

 

BPKP DIY Gelar Workshop “Mengurai Permasalahan 
Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Upaya 
Meraih LK Pemda dengan Opini WTP” 
Rabu, (26/5) bertempat di Aula Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY, Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon 
Yogyakarta dilaksanakan workshop pengelolaan asset 
pemda, sebagai rangkaian kegiatan dalam  rangka 
peringatan Hari Ulang Tahun ke 27 BPKP Tahun 2010. 
Workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY, Suwartomo. (Akro) 

01

02

03
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Auditor Inspektorat Pemda se-Provinsi DIY Siap jadi Motor 

Penggerak SPIP di Lingkungannya 
Sebagai auditor selain mempunyai tugas audit dan monitoring, 
juga harus mampu mengawal penerapan SPIP apakah 
penerapannya sudah benar-benar efektif dan sesuai dengan 

yang seharusnya. Demikian sambutan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY, Suwartomo pada acara pembukaan diklat SPIP 
bagi auditor di lingkungan APIP, Senin (21/6) yang bertempat 
di LPP Convention Hotel Sleman. (Akro) 

03
04

02

02

01

03

04

Diklat SPIP bagi Pegawai Pemda dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Provinsi DIY 
Peserta diklat diharapkan dapat menjadi motor penggerak 
dalam penerapan SPIP di instansinya masing-masing dan 
segera membentuk Satuan Tugas SPIP. Demikian pesan yang 

disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY dalam 
acara pembukaan diklat SPIP bagi pegawai Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di wilayah 
Provinsi DIY, Senin (26/7) yang bertempat di Aula Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY, Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon 
Yogyakarta. (Akro) 

BPKP Lakukan Serah Terima Pegawai Tugas Belajar Kepada UGM 

Tahun 2010 BPKP kembali menjalin kerjasama dengan Universitas 

Gadjah Mada dengan mengirimkan sejumlah pegawai tugas belajar 

untuk pengembangan kompetensi dan pengetahuan di jenjang Pasca 

Sarjana (S2) yaitu 13 orang di Magister Akuntansi (MAKSI) dan 5 

orang di Magister Studi Kebijakan Publik (MSKP) Universitas Gadjah 

Mada. Didampingi oleh Ka. Biro Kepegawaian dan Organisasi 

Priyatno dan KePer BPKP Provinsi DIY, Suwartomo, Ka. Pusdiklatwas 

BPKP, Agus Witjaksono melakukan serah terima pegawai tugas 

belajar serta menandatangani MoU dengan pihak UGM. Hadir 

mewakili pihak UGM adalah Direktur Maksi, Jogiyanto dan Direktur 

MSKP Anna Marie Wattie. Acara ini berlangsung di Aula Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta pada hari Sabtu (7/8). 

(Ilham) 

01Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja th 2010. 

Kegiatan kampanye kedisiplinan dan ketepatan waktu 
dilakukan dengan metode persuasif dan simpatik, yang 
bertujuan untuk memberi kesadaran kepada para 
pegawai bahwa komitmen terhadap ketepatan waktu 

adalah hal menyenangkan dan tidaklah sulit dilakukan. 
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu pembuatan 
dan penempelan sticker ‘Aku Suka Tepat Waktu’ yang 
ditempel di kendaraan masing masing pegawai.(Rizal) 
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Sosialisasi SPIP di Kanwil BPN sebagai  Tindak lanjut MoU 

BPKP dan BPN di Provinsi D.I. Yogyakarta 
Sebagai langkah awal, Senin (16/08), digelar sosialisasi SPIP 
kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Kanwil BPN, 
Kantor Pertanahan pada lima kabupaten/ kota, dan Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). 
Dalam sambutannya Kakanwil BPN Provinsi DIY, Sri Susanti 

menyatakan bahwa BPN harus dapat memanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya momentum MoU dengan BPKP yang baru saja 

ditandatangani. ( FelixJD)  

Diklat SPIP bagi Instansi Vertikal se Provinsi DIY 

Diklat SPIP bagi pegawai pada Intansi Vertikal se-wilayah Provinsi DIY 
berlangsung sejak 25 s.d.  29 Oktober 2010, diikuti oleh 30 peserta yang 
berasal dari Instansi Vertikal se-wilayah Provinsi DIY ditutup oleh Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Bambang Setiawan, Jumat (29/10) 

bertempat di Ruang Kelas lantai 3 Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 
Setelah seminggu mengikuti Diklat SPIP dan telah dibekali materi yang 

terkait dengan SPIP diharapkan para peserta dapat menjadi motor 

penggerak dalam memahami dan mengimplementasikan penerapan 

SPIP di lingkungan instansi masing-masing. (Akro) 

BPKP Peduli Korban “Wedhus Gembel” MERAPI 

Akibat awan panas “wedus gembel” yang dimuntahkan Merapi, puluhan 
orang meninggal, ratusan rumah dan bangunan lainnya yang berada di 
kaki gunung luluh lantah serta ribuan warga sekitar Melihat kondisi 
tersebut, BPKP tergerak untuk menggelar aksi kemanusiaan bertajuk 

“BPKP Peduli Merapi” pada hari Minggu (31/10). Aksi kemanusiaan ini 
dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Investigasi selaku Pelaksana Tugas 
Sekretaris Utama BPKP, Suradji, Ak., MM yang didampingi oleh Kepala 
Biro Kepegawaian dan Organisasi, Priyatno, Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi D.I Yogyakarta. Bambang Setiawan, para pejabat, pegawai di 
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, dan pegawai 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. (Ilham) 

Bank Jogja Jalin Kerjasama Dengan BPKP DIY 

Hubungan kerjasama yang baik antara PD. BPR Bank Jogja dengan 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY telah terjalin sejak lama dengan 
melakukan pendampingan dan asistensi. Hubungan kerjasama tersebut 
diperkuat dengan penendatanganan MoU antara PD. BPR Bank Jogja 

dengan Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Perlunya penandatanganan MoU 
ini agar ada payung hukum yang jelas dalam melakukan kerjasama. 
“Kerjasama antara BPKP dengan PD. BPR Bank Jogja diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Jogja menjadi lebih baik”. Demikian 
sambutan Direktur Utama PD. BPR Bank Jogja, Mochammad Sutowo, 
pada acara penandatangan nota kesepahaman kerjasama antara PD. 

BPR Bank Jogja dengan Perwakilan BPKP Provinsi DIY, di Ruang Rapat 
Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/11). 
(Akro) 
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Sri Sultan Hamengku Buwono X: BPKP adalah Konsultan yang dapat 

Memberi Nilai Tambah Penyelenggaraan Good Governance. 
Demikian disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri 

Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya pada acara Serah 
Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY serta 

Penandatangan MoU tentang “Penguatan Tata Kelola 
Kepemerintahan yang Baik” antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi 

DIY dan antara Perwakilan BPKP Provinsi DIY dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY. 

Acara digelar di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta, Jumat 

(22/10), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala BPKP, Mardiasmo, 

segenap jajaran MUSPIDA di lingkungan Provinsi DIY, Bupati/Walikota 

se-Provinsi DIY, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang baru, 

Bambang Setiawan dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang 

lama (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP), 

Suwartom,o serta disaksikan oleh para pejabat di lingkungan pemda 

se Provinsi DIY dan Perwakilan BPKP Provinsi DIY. (Ilham) 

Pemkot Yogyakarta kian berkomitmen Implementasikan SPIP 

SPIP dapat diibaratkan sebagai imunisasi bagi kekebalan tubuh 

organisasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, jika SPIP 

diterapkan dan dijalankan dengan baik akan memberikan jaminan 

yang memadai bagi organisasi agar terhindar dari berbagai 

penyimpangan. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY, Bambang Setiawan dalam sambutan pembukaan acara 

Diklat SPIP bagi para pegawai yang tergabung dalam Satgas SPIP serta 

perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Acara ini 

diselenggarakan di Hotel Santika Yogyakarta dan berlangsung selama 

5 hari mulai tanggal 8 hingga 12 November 2010. ( Ilham) 

BPKP DIY Fasilitasi Pertemuan Gabungan dalam Penanganan Bencana 

Erupsi Gunung Merapi 
Untuk menertibkan administrasi bantuan kemanusiaan baik berupa uang 

tunai maupun logistik dalam penanganan bencana gunung Merapi, 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY memfasilitasi pertemuan gabungan dengan 

beberapa instansi.  

Acara ini berlangsung Senin (15/11) yang bertempat di Ruang Kelas lantai 

3 Perwakilan BPKP Provinsi DIY, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah dan staf, tim dari BNPB, Biro Hukum Provinsi DIY, 

Inpektorat Provinsi DIY, dan Satgas Penanggulangan Bencana Perwakilan 

BPKP Provinsi DIY. (Akro) 
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Pengalaman yang bikin saya malu tapi begitu berkesan dan tak bisa saya lupakan sebagai sekretaris 

Kepala Perwakilan. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun lalu ketika Perwakilan dipimpin oleh Bapak 

Sudarsono. Waktu itu beliau sedang bertugas di Sleman didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Bapak Khairudin. Sebelumnya Pak Khairudin menelpon mengabarkan bahwa beliau masih berada di 

Sleman . Karena kedekatan kami dengan Bapak Khairudin dan kebetulan beliau  mempunyai sifat 

yang santai dan suka bercanda maka saya menanggapinya dengan bercanda pula dan kejadian ini 

berlangsung sampai 3 kali beliau menelpon. Telpon yang ke 4 saya mengangkat dikarenakan cuaca 

dan sinyal telepon yang kurang bagus maka suara telpon saya angkat : “ Selamat Siang BPKP “  

Dijawab dari seberang dengan suara yang kurang begitu jelas  “ Eeeee.. ( agak menggumam ). Tetapi 

karena berturut turut saya menerima telepon dari Bapak khairudin dengan bercandanya saya 

menjawab “ Door…..” Dijawab dari telpon “ Wiwin ini pak dar….. “ Astagfirullah muka saya merah 

padam saking malunya. Sampai beliau dikantor saya langsung menghadap untuk minta maaf.  

Kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi saya bahwa dengan siapapun kita menerima telepon 

seharusnya kita bersikap dengan sopan ( Aswina ) 

Memang sebagai Sekretaris pimpinan menyisakan kejadian yang lucu dan mungkin sedikit nakal. 

Kejadian ini terjadi waktu kepemimpinan Bapak Achmad Sanusi sekitar tahun 2006. 

Beliau ijin akan keluar kota dan tidak kembali kekantor, sebagai kebiasaan demi keamanan kami 

selalu mengunci ruang pimpinan dikarenakan banyak berkas yang penting disana. Sebagai 

Sekretaris apabila pimpinan sedang bertugas diluar kantor kebiasaan kami yang mungkin dibilang 

nakal adalah kami bersantai disofa tamu. Dan didukung waktu istirahat tak terasa kami 

ketiduran. Tak terasa cukup lama juga kami sampai tertidur dengan pulasnya. Dalam tidur saya 

merasa ada orang yang sedang duduk dikomputer saya yang kebetulan berdekatan dengan sofa 

saya tidur. Sambil dalam suasana yang masih sedikit mengantuk saya bangun dan ternyata Bapak 

Achmad Sanusilah yang duduk dikursi depan komputer dan beliau tidak bisa masuk ke dalam 

ruangan dikarenakan kunci ruangan beliau saya bawa. ” Bapak mohon maaf saya tidak tahu 

bapak sudah datang, tadi saya ketiduran ”. Dengan bijaknya beliau menjawab ” Tidak apa apa 

dilanjutkan saja tidurnya saya tungguin ”. Tapi dengan jawaban bijaknya tersebut membuat saya 

malu setengah mati. Kejadian tersebut membuat kami menyadari bagaimanapun kondisinya kami 

harus selalu sopan dalam bersikap di kantor (Aswina ) 

TELEPON SALAH ALAMAT
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KETIDURAN
YANG MEMALUKAN



profil

BAMBANG 
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Bencana meletusnya gunung merapi sejak akhir Oktober 2010, 

sampai saat ini masih menyisakan duka yang sangat mendalam. 

Walau awan panas sudah berkurang, kehancuran dan penderitaan 

warga sekitar lereng merapi belum berakhir. Kepedulian terhadap 

penanganan bencana merapi ini mengisi hari-hari pria satu ini. 

Profil paris review kali ini dihiasi dengan sosok yang banyak berkiprah 

dalam penanganan bencana gunung merapi dengan membentuk 

Satgas Penanggulangan Bencana Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

dengan melakukan pendampingan agar penyaluran bantuan  

transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.  Beliau 

adalah Bambang Setiawan yang ikut berperan serta memperkuat 

akuntabilitas pengelolaan bantuan sekaligus penguatan 

kelembagaan Satker Penanggulangan Bencana  menyesuaikan 

Satker BPBD. 

Bambang Setiawan, kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY yang menerima jabatan sejak tanggal 22 Oktober 2010 

lebih senang menyebutnya sebagai bentuk pengabdian. Itulah fase 

pekerjaan yang harus ia jalani dengan tulus ikhlas penuh dedikasi 

karena Allah SWT semata. 

Komitmen Bambang Setiawan untuk mengabdi pada Bangsa dan 

Negara adalah sebagai amal ibadah  kepada Allah SWT yang telah 

dilaluinya selama 37 tahun sebagai PNS di lingkungan DJPKN/BPKP. 

Bambang Setiawan adalah sosok yang sangat menyayangi 

keluarganya, tegas, disiplin dan bertanggungjawab.  Bambang 

Setiawan  lahir di Tegal, 12 Mei 1952. Dari pernikahannya dengan RR. 

Effi Yuliati, Bambang memperoleh 3 anak, yaitu Tommy Yuditiawan, 

Nieke Kusumawardani, Anita Kusumadewi, dan mempunyai 2 cucu. 

Saat yang paling membahagiakan bagi Bambang adalah saat  

bertemu cucu, karena keberadaan cucunya di luar kota dan di luar 

negeri.  

Bambang  sendiri menamatkan sekolah SD di Temanggung, 

sedangkan SMP dan SMA-nya di Pemalang, lantas masuk STAN dan 

lulus pada tahun 1979. Kemudian  melanjutkan S-1 di Universitas 

Jayabaya, dan memperoleh gelar Master Management dari STIE 

IPWI. (Akro) 



Seperti b iasa, malam itu  P ak Bijak (Pak Bi) nongkrong di warung angkr ingan miliknya P a’ Ris. Ditemani kopi 

kental dan pisang goreng kesukaannya, obrolan  ngalor ngidu l dengan Mas Pr ima (Mas M a) terasa gayeng. 

OBROLAN ANGKRINGAN

BIMA
-Pak Bijak & Mas Prima-

mojok
diasuh oleh : denmas Sasana Alexander

Mas Ma : Wah edan tenan, lha kok dari pagi 

sampai sore muter-muter keliling 

Jogja mau beli masker satu aja 
susahnya minta ampun, semua 

apotek kosong, sudah diborong. 

Pa’ Ris : Masak iya tho Mas Ma, lha di 
tempat lain apa ndak ada? 

Mas Ma : Sakjane ya ada, di pinggir jalan dan 

di lampu merah banyak yang 
nawarin, tapi saya ndak mau, wong 

harganya mahal. 
Pak Bi : Lha njenengan itu mbok jangan 

terlalu perhitungan, kondisi Jogja 

tadi khan memang hujan abu, kalau 
ndak pakai masker paru-parumu 

bisa kemasukan debu Merapi, biaya 

berobatnya jauh lebih mahal lho! 
Pa’ Ris : Betul itu Mas Ma, apalagi sampeyan 

khan antar jemput anak pake 
motor, kasihan anake sampeyan 

bisa sesak napas lho, masak untuk 

anak sendiri kok perhitungan. 

Mas Ma : Bukan gitu Pa’ Ris, masalahnya 
masker yang biasanya cuma Rp600,- 

tadi pagi dijual Rp2.000,- opo ora 
edan! 

Pak Bi : Kalau tak pikir njenengan yang ndak 

kreatif, khan masih ada cara lain. 
Mas Ma : Cara lain gimana tho Pak Bi, lha 

wong saya sudah ngobok-obok 

semua apotek di Jogja, habis semua. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Pak Bi : Whee lha yang nyuruh njenengan 

ngobok-obok apotek sak Jogja itu 

siapa? Istrinya njenengan khan 
masih nyimpen popok bekas 

punyanya anake njenengan tho? 

Tinggal dipotong-potong, dijahit 
dan dikasih  

  tali khan sudah jadi masker. Gratis, 

ndak usah keluar duit. 
Mas Ma : Wah... bener juga ya, ternyata 

otake njenengan masih encer 
seperti biasanya, kok aku ndak mikir 

sampai ke situ ya? 

  Eh, tapi ngomong-ngomong, kenapa 
ya kok negara kita sering banget 

kena bencana. Kemarin Gunung 

Merapi njeblug, sebelumnya ada 
gempa dan Tsunami di Mentawai, 

sebelumnya lagi banjir bandang di 
Wasior. Apa ini pertanda kalau 

dunia mau kiamat? 

Pak Bi : Hayah! soal kapan mau kiamat 

bukan urusan kita, yang penting kita 
hidup sebaik-baiknya, yang lainnya 

serahkan pada yang di atas. 
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Mas Ma :  

Tapi kayaknya sekarang sudah banyak orang baik 

ya Pak Bi, buktinya begitu ada khabar Merapi 
meletus, langsung disusul bantuan datang 

bertubi-tubi dari berbagai pihak. Di koran, di 

televisi, di lampu merah, bahkan di Facebook 
banyak orang woro-woro menggalang dana dan 

memberikan bantuan untuk korban bencana 

Merapi. 
Pak Bi :  

Ya kita patut bersyukur kalau ternyata memang 
banyak saudara kita yang berbaik hati memberi 
bantuan kepada korban bencana, asal niat 

mereka itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri saja. 

Pa’ Ris :  

Lho! Lha kok memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri bagaimana tho Pak Bi? Wong mereka itu 

memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan 
para korban bencana yang memang 

membutuhkan bantuan kok. 

Pak Bi : 

Whee lha njenengan ini ndak pernah baca teori 
apa? khan Den Baguse Abraham Maslow yang 

londo Amerika itu pernah menulis teori tentang 
Hirarki Kebutuhan. Menurut Mister Maslow, 
kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan, dari yang 

paling rendah yang bersifat dasar atau fisik, 
kemudian kebutuhan akan rasa aman dan 

tenteram, kebutuhan untuk disayangi dan 

dicintai, kebutuhan untuk dihargai, sampai yang 
paling tinggi kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

Lha sekarang ini khan banyak orang yang 
menolong dan memberi bantuan supaya mereka 

dihargai, supaya mereka dibilang baik, supaya 

mereka kelihatan menonjol, supaya mereka 
dinilai hebat oleh orang lain. Itu apa ndak sama 

saja mereka itu memberi bantuan tapi 

sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri, yaitu kebutuhan untuk dihargai 
dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Belum lagi para pengusaha dan politikus yang 

menjadikan moment bencana sebagai obyek 

promosi perusahaan, organisasi, maupun partai 
politik mereka. Lha itu barak-barak pengungsian 

di Pakem dan Cangkringan sudah dipenuhi atribut 

perusahaan dan partai politik yang membangun 
posko di sana. Ditambah lagi posko-posko 

berjalan yang menggunakan mobil dengan atribut 

perusahaan yang parkir sembarangan di pinggir 
jalan. Lha kalau mereka memang niatnya ikhlas 

membantu ya ndak usah pasang atribut reklame 
seperti itu, khan jadi malah mengganggu proses 
evakuasi kalau “wedhus gembel” turun lagi. 

Mas Ma :  
Jadi sebenarnya orang-orang itu senang ya pak 

kalau ada bencana, lha khan mereka terus bisa 

memenuhi kebutuhan mereka itu tho? Ya 
kebutuhan untuk memberi dan kebutuhan untuk 

promosi. 
Pak Bi :  

Lho ya ndak begitu, kita tetap berdoa dan 

berharap tidak terjadi bencana lagi. Soal 

kebutuhan mereka untuk memberi, khan bisa 
disalurkan untuk membantu orang-orang seperti 

Pa’ Ris ini untuk mengembangkan usahanya, rak 
yo begitu tho Pa’ Ris? 
Pa’ Ris : Lha yo setuju banget Pak Bi. 

Mas Ma :  
Tapi ngomong-ngomong, semenjak bencana 

gempa bumi di DIY empat tahun yang lalu kok 

aku lihat ada fenomena aneh ya Pak Bi? 
Pak Bi : 

Fenomena aneh piye tho? 
Mas Ma : 

Lha sekarang itu kalau saya tugas audit atau 

sosialisasi di mBantul itu susah banget 
ngumpulkan masyarakat, karena mereka itu 

sekarang kalau dikumpulkan asumsinya bakal 

dapat bantuan gitu. Jadi kalau mereka 
dikumpulkan untuk sosialisasi atau dimintai 
keterangan biasanya ndak mau datang. 
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Pak Bi : Ya itu dia, ternyata bencana tidak 

hanya berdampak negatif secara fisik, 

tapi juga sosial. Karena sejatinya 
bencana telah memunculkan “orang-

orang berkebutuhan khusus”. 

Pa’ Ris : Whee… lha ini apa lagi, kok ada istilah 
“orang-orang berkebutuhan khusus” 

itu maksudnya apa tho? 

Mas Ma : Iya nih Pak Bi kok aeng-aeng saja, yang 
saya tahu ada istilah anak 

berkebutuhan khusus, ya yang sekolah 
di SLB itu. 

Pak Bi : Maksudnya ya sekarang ini banyak 

orang yang selalu ingin dikasihani, 
ingin selalu dibantu. Dan mereka 

memanfaatkan moment bencana 

untuk menarik belas kasihan orang 
lain agar memperoleh bantuan. 

Buktinya di barak pengungsian Merapi 
sudah ada pengungsi palsu, mereka 

berpura-pura jadi pengungsi supaya 

dapat bantuan. Karena banyak orang 

yang ingin membantu, maka mereka 
memanfaatkan keinginan orang-orang 

”baik” yang butuh dihargai tersebut 
untuk memperoleh bantuan, jadinya 

khan klop tho antara yang butuh 

memberi dan yang butuh diberi? 

Pa’ Ris : Ah, Pak Bi ini bisa saja. Tapi mungkin 
benar juga ya, lha orang-orang di 

kampung saya di mBantul kidul sana 

kok kayaknya malah senang dengan 
adanya gempa bumi empat tahun lalu, 

soalnya gara-gara gempa, sekarang 

gedung SD di kampung saya jadi 
bagus, Puskesmas dan jalan-jalan jadi 

jauh lebih bagus dibanding sebelum 
gempa. Lha itu kantornya Mas Ma 

yang dulu bentuknya ndak karuan dan 

ndak jelas menghadap kemana, 
sekarang sudah jadi gedung kantor 

yang paling mewah sak Jogja, lha 

wong saya kemarin cuma ngantarkan 
pisang goreng sebentar ke lantai tiga 

langsung masuk angin gara-gara 
ACnya dinginnya pol, kayak di kulkas. 

Itu semua khan gara-gara gempa, iya 

tho? 

Pak Bi : Wah…nek itu aku ra melu-melu, aku 
nggak ikut-ikut. Wis ah! sudah malam 

aku pulang dulu ya, pareng Pa’ Ris 
sugeng ndalu. 

Pa’ Ris : Nggih monggo Pak Bi, maturnuwun. 
 

Seiring sepinya malam yang beranjak larut, Pak 
Bijak dan Mas Prima pulang ke rumah masing-

masing. Sesekali masih terdengar raungan knalpot 
sepeda motor yang lewat, seolah menemani tanya 

di hati mereka, yang belum terjawab dalam 
obrolan di angkringannya Pa’ Ris barusan. 
 
Sewon, 011110 

 -sas-
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Sukses itu sederhana, 
lakukan apa yang benar secara tepat,

pada waktu yang tepat
-Arnold Glasow-

39

6

aku suka
tepat waktu

· Melakukan pekerjaan dengan niat yang yang baik dan tulus. 

· Menghargai diri tidak ingkar janji pada diri sendiri dan menghargai 

waktu. 

· Menggunakan alarm 

· Menggunakan penunjuk waktu lebih dari 1 alat penunjuk waktu 

· Merencanakan pekerjaan untuk hari esok, dan hari-hari akan datang 

· Membuat daftar perencanaan 

TIPS TEPAT WAKTU :



Redaksi Bulletin Paris Review mengucapkan terima kasih 

kepada rekan-rekan atas kontribusi tulisan,

artikel, saran dalam penyusunan bulletin ini ..
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edisi berikutnya dapat disampaikan kepada redaksi 

melalui email : yogya@bpkp.go.id 

atau disampaikan secara langsung kepada redaksi ..
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