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DARI REDAKSI 

Hal  2 “PARIS REVIEW”  Tahun I/No.2 

 
Assalamu ’alaikum  Wr Wb, 
Tiada ucapan yang lebih 
baik selain mengucapkan rasa syukur  kepada 
Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan 
karuniaNya, media informasi in i  dapat 
diterbitkan. Kepada jajaran Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY, khususnya kepada pengelola dan 
kontr ibutor ,  saya merasa bangga dan 
mengucapkan terima kasih.   Penerbitan edisi 
in i  yang waktunya bersamaan dengan 
penyelenggaraan Forum Komunikasi Budaya 
Kerja BPKP Tahun 2009 di Magelang, dapat 
menjadi sumber informasi kepada para peserta  
mengenai aktivitas ber-budaya kerja di BPKP 
DIY.  
Mudah-mudahan buletin Paris Review ini dapat 
terus berlanjut kehadirannya  dan berkenan 
bagi para pembaca.  
 
Wassalamu ’alaikum Wr Wb. 
 

S u w a r t o m o 

 

 

 

 
 
 
 

Syukur ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa  atas ijin 
dan kemudahan yang 

telah diberikan, penerbitan Paris Review nomor 
2 tahun 2009 dapat tersajikan dihadapan para 
pembaca. Mater i  yang disaj ikan masih  
berfokus pada semangat SPIP. Cakupan SPIP 
yang komprehensif, memberi ruang yang luas 
bagi kami untuk menyajikan tema dan  tulisan-
tulisan mengenai sistem pengendalian intern. 
Kami coba memperkenalkan publikasi  kali ini 
sebagai salah satu media untuk berbagi 
pengetahuan (dan pengalaman) kepada para 
pembaca dalam upaya ikut membangun 
governance yang semakin baik. Untuk itu 
s logan yag kami p i l ih  adalah Sharing 
Knowledge for Better Governance. Kami 
berharap slogan ini dapat selalu memberikan 
energi positif dalam ber-SPIP. 
Pada edis i  in i  kami mengulas apa dan 
bagaimana penilaian risiko  dan uraian 
mengenai topik-topik tersebut. Artikel proses 
manajemen risiko mencoba menjelaskan 
secara singkat tentang pendekatan dalam 
mengelola risiko. Lebih jauh, penerapan 
pengelolaan risiko dalam konteks pemerintah 
daerah dibahas dalam Integrasi Enterprise Risk 
Management  ( ERM)  dengan  Ba lanced 
Scorecard (BSC): Penerapan pada Organisasi 
Pemerintah Daerah. Tulisan selanjutnya 
menguraikan pelaksanaan faktor-faktor kunci 
dalam pengendalian dan penilaian aset tanah 
dan bangunan pada Kantor Perwakilan BPKP 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-
faktor kunci yang digunakan oleh penulis 
dikembangkan dari konsep manajemen aset di 
korporasi yang  diadaptasi ke dalam sektor 
publik.  Artikel terakhir membahas tentang 
patologi organisasi dan bagaimana pendekatan 
yang dapat diambil untuk mengatasinya.  
Rubrik lainnya tetap kami sajikan dengan 
nuansa ke-yogya-an perwakilan bpkp DIY, 
seperti budaya kerja, berita foto, dan warna-
warni.  

 



 

 

Hal  3 “PARIS REVIEW” Tahun I/No.2 

Permasalahan dalam masa transisi, 
adalah mengetahui bahwa seseorang akan 
berpindah ke dalam situasi yang baru. 
Mengantisipasi transisi dengan berpikir inovatif 
untuk menjadi lebih baik tentunya tidak lah 
cukup. Mencoba menguraikan konsep saja 
hanya sampai pada tataran angan-angan 
tentunya tidak akan menghasilkan kemajuan. 
PP 60 Tahun 2008 mengenai SPIP sudah cukup 
’berumur’ untuk sekedar dikaji dan dimengerti. 
Sementara’argo penerapannya’ terus berputar, 
BPKP yang ditetapkan sebagai pembina SPIP 
sudah selayaknya melangkah lebih maju 
dibandingkan dengan instansi-instansi lain 
yang akan dibinanya. Penerapan SPIP di BPKP 
sebagai institusi pembina merupakan 
keharusan, karena diharapkan mampu 
memberikan contoh nyata dalam tindakan, 
lepas dari sekedar retorika. 

Mengutip pernyataan Kao (2001) tentang 
inovasi entitas, sebuah langkah inovasi hanya 
akan sukses bila personel yang berada dalam 
entitas tersebut mengetahui adanya inovasi 
tersebut, inovasi tersebut menghasilkan 
pemikiran-pemikiran baru dalam pengelolaan, 
dan memberikan nilai tambah pada entitas 
tersebut secara keseluruhan. Suatu pemikiran 
yang relevan dengan kondisi yang dihadapi 
oleh seluruh Perwakilan BPKP pada saat ini 
kaitannya dengan penerapan SPIP yang 
semakin mendesak. 

Upaya ’membumikan’ ketentuan yang 
lebih bersifat panduan ke dalam tataran yang 
lebih pragmatis merupakan upaya yang tak 
kenal lelah dari Satuan Tugas SPIP yang 
terbentuk di Perwakilan DI Yogyakarta. 

Terbentuk di awal tahun 2009, di tengah-
tengah kesibukan penugasan rutin dan 
berdasar permintaan stakeholders yang 
semakin dirasakan memuncak akhir-akhir ini, 
satuan tugas berupaya untuk mendekatkan 
pola SPIP berdasarkan ketentuan dan teori-
teori menuju praktek-praktek ber-SPIP 
sehingga menggenapi ’puzzle’ penerapan SPIP 
di Perwakilan BPKP DI Yogyakarta. Menyadari 
bahwa perubahan menuju instansi pemerintah 
yang ber-SPIP tidak hanya memerlukan 
dokumentasi penyelenggaraan melainkan 
melibatkan juga perubahan mind set  para 
pelakunya, menyebabkan langkah-langkah tim 

satgas yang dibentuk diupayakan dapat 
melibatkan komponen yang ada di perwakilan. 
Bidang dan bagian dilibatkan untuk mengurai 
ketentuan kemudian merealisasikannya dalam 
penerapan pengelolaan perwakilan dengan 
warna SPIP. 

Upaya kajian yang dilakukan terus 
menerus atas ketentuan yang harus dijabarkan 
dalam praktek membawa pada dilema 
perspektif pragmatis dan praktis. Tata urutan 
pengembangan dengan mendasarkan diri pada 
ketentuan, menuntun proses implementasi 
dalam tahap-tahap yang sesuai dengan kaidah 
keilmuan. Namun demikian kondisi tersebut 
juga membawa pada realita yang ada dalam 
dunia akademisi, bahwa terdapat banyak 
pendekatan keilmuan untuk masalah yang 
sama. Hal tersebut menjadi bahan diskusi 
yang menarik di kalangan personil Satgas 
Pengembangan SPIP di Perwakilan BPKP DI 
Yogyakarta tentang bagaimana menerapkan 
SPIP di tataran perwakilan. Pendekatan 
penerapan risiko yang beragam dan masih 
banyak di sektor privat, membuat banyak 
sudut pandang yang bisa digunakan untuk 
melakukan penerapan SPIP khususnya 
mengenai bagaimana membentuk manajemen 
risiko yang bernuansa publik. Diskusi yang 
hangat selalu mengisi pertemuan reguler yang 
diadakan satgas, diwarnai dengan semangat 
kebersamaan dan keinginan untuk lebih baik. 

Gambar 1 

Menjaga Momentum Perubahan, Menjaga Semangat Ber-SPIP  

TOPIK  UTAMATOPIK  UTAMATOPIK  UTAMA   
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Bila dikaitkan dengan tahapan change 
management sebagaimana di dipetakan oleh 
UNDP sebagaimana ditampilkan dalam gambar 
di atas, langkah Perwakilan BPKP D.I  
Yogyakarta dapat diklasifikasikan dalam 
tahapan managing environment of change. 
Suatu tahapan yang berisikan analisis atas 
kondisi internal entitas yang berubah serta 
upaya untuk menjaga momentum perubahan. 
Analisis kondisi internal entitas direalisasikan 
dengan melakukan pemetaan isu dan 
kebijakan dan data operasional dalam 
kaitannya dengan implementasi SPIP di 
tingkatan perwakilan sedang berlangsung 
melalui langkah pemetaan risiko di perwakilan. 
Proses yang ’baru’ menghasilkan data dasar 
tentang bagaimana risiko yang ada dalam 
pengelolaan perwakilan BPKP. Sebuah langkah 
awal yang berdampak besar bagi penetapan 
langkah-langkah selanjutnya dalam penerapan 
SPIP. Sebuah langkah awal yang memerlukan 
upaya yang besar karena sesungguhnya upaya 
untuk melangkah itu yang terberat. Langkah 
secara fisik berupa realisasi implementasi yang 
harus diimbangi dengan perubahan mind-set. 
Mood organisasi harus terus dijaga momentum 
perubahannya agar tidak kehilangan semangat 
untuk segera ber-SPIP. 

Dengan mengedepankan pertimbangan 
tersebut, Buletin Paris Review kali ini berupaya 
menampilkan berbagai tulisan mengenai risiko, 
dengan harapan sembari berbagi pengetahuan 
dan wacana, dapat meng’hembus’kan aroma 
ber-SPIP dan sadar risiko, sehingga menjaga 
semangat SPIP di setiap warga BPKP dan  
menyatukan langkah menuju implementasi 
SPIP yang sesungguhnya di BPKP. (hananto) 

“PARIS REVIEW”  
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Risk Appetite:  Penilaian dan Peran dalam 
Proses Manajemen Risiko 

 Oleh: Susilo Widhiyantoro, Ak., M.Ec.Dev *) 

Hal  5 Tahun I/No.2 

 Tidak hanya di sektor 
bisnis tetapi juga di sektor 
publik, pemahaman dan 
pengelolaan risiko menjadi hal 
penting dalam pengelolaan 
organisasi yang berhasil. 
Tujuan utama perusahaan 
atau organisasi di sektor bisnis 
sangat terkait dengan 
peningkatan nilai dari 
pemegang saham atau pemilik 
perusahaan. Di sisi lain, tujuan 
utama pengelolaan sektor 
publik, khususnya lembaga 
pemerintah, sangat terkait 
dengan pemberian pelayanan. 
Apapun tujuan organisasi, baik 
sektor bisnis maupun sektor 
publik, pencapaian tujuan 
tersebut selalu diliputi oleh 
risiko yang dapat memberikan 
ancaman atau sebaliknya 
membuka peluang 
memperoleh keuntungan. 
Proses implementasi 
manajemen risiko menurut A 
Risk Management Standard 
(RMS) Federation of European 
Risk Management Associations 
(FERMA) disajikan  sebagai 
berikut:                         

Sumber: FERMA, 2003:4 
(diolah) 

Beberapa pendekatan lain 
yang sering digunakan dalam 
manajemen risiko yaitu 
Australian/New Zealand  
Standard 4360, Enterprise 
Risk Management (ERM) 
COSO, dan Risk Management 
Framework TBS Canada. 
Dalam tulisan ini, tidak akan 
dibahas perbedaan masing-
masing pendekatan terkait 
definisi, proses maupun 
komponennya. 
 Peran risk appetite dalam 
proses manajemen risiko 
adalah pada saat keputusan 
(decision) diambil dan 
penentuan risk treatment. 
Keputusan  dalam manajemen 
risiko akan melihat 
perbandingan biaya-manfaat, 
sehingga apabila peringkat 
suatu risiko berada di bawah 
risk appetite atau risk target 
maka tidak perlu dilakukan 
tindakan tambahan dalam 
pengendalian yang 
membutuhkan alokasi sumber 
daya organisasi. Manajemen 
lebih fokus pada peringkat 
risiko yang berada di atas 
batas toleransi, dengan 
maksud untuk menurunkan 
peringkat risiko mendekati risk 
target dengan 
memperhitungkan biaya 
manfaat.  

Definisi dan siklus risk 
appetite 
Mungkin anda termasuk orang 
yang tidak suka makanan 
pedas? Anggaplah demikian, 
maka pernyataan kualitatif “ 
tidak suka pedas”  tersebut 
dapat kita sejajarkan dengan 
risk appetite.  Tidak suka 
pedas masih dapat dijelaskan 
dengan beberapa pernyataan 

berikut: 
Pada tingkat “pedas “  di atas 
level tertentu anda  tidak  
bersedia menikmati makanan 
tersebut karena menurut 
perkiraan anda badan  akan 
terasa panas, keluar keringat 
berlebih,  atau bahkan  
menimbulkan sakit perut (risk 
tolerance). Ukuran pedas 
mungkin dapat diungkap 
secara kualitatif dalam 
tingkatan sangat pedas, 
pedas, sedang, kurang, dan 
tidak pedas. Ukuran pedas 
secara kuantitatif dapat juga 
diwakili dengan jumlah 
tertentu cabe rawit yang 
dicampurkan ke dalam 
makanan. Pernyataan risk 
tolerance bagi anda mungkin 
akan berbunyi “pedasnya 
sedang” atau “tidak lebih dari 
4 cabe rawit”. 
Pada tingkat pedas tertentu, 
anda dapat menerima, 
menikmati makanan dengan 
optimal tanpa menimbulkan 
gangguan pencernaan (risk 
target). Mungkin pernyataan 
risk target anda akan 
diungkapkan dengan “ antara 
1 dan 2 cabe rawit”. 
Di sisi lain, mungkin  “tidak 
suka pedas” akan berbeda 
tingkatan pedasnya apabila 
jenis makanan berbeda-beda. 
Pedasnya minuman jahe atau 
ronde yang bersedia  anda 
nikmati akan berbeda dengan 
pedasnya sayur lodeh yang 
bersedia anda makan.   

Uraian di atas sekedar 
memberi gambaran 
bagaimana risk appetite 
tersebut di terjemahkan 
secara lebih operasional dalam 
risk tolerance dan risk target, 
serta dialokasikan ke tiap 
risiko dan unit organisasi. 

ARTIKEL 

*) Auditor  Muda  pada Perwakilan  BPKP DIY 
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Risk appetite sering 
didefinisikan dengan sejumlah 
nilai atau tingkatan risiko 
pada suatu organisasi yang 
siap diterima dan  ditoleransi    
pada jangka waktu tertentu. 
Dalam proses manajemen 
risiko,  risk appetite diguna-
kan sebagai acuan dalam 
penentuan keputusan atau 
penentuan pengelolaan risiko 
(risk treatment). Risk appe-
tite sendiri bukanlah unsur 
yang statis namun harus di-
pandang sebagai unsur yang 
dinamis sebagai suatu proses 
yang terus berkembang den-
gan siklus sebagai berikut: Sumber: Karow, 2006 (diolah) 

“PARIS REVIEW”  

Risk 
Toler-

Risk & 
Return 
Models 

Risk 
Appe-

Risk 
Taking 

Risk 
Target 

Strategic 
Planning 
& Deci-

Risk tolerance merupakan 
batas maksimal tertentu yang 
dapat diterapkan pada tiap 
kategori risiko atau sub 
kategori risiko dan dapat 
diterima organisasi dalam 
pencapaian tujuan organisasi 
melalui strategi yang dipilih. 
Beberapa konsep menyebut 
batas maksimal ini dengan 
istilah risk capacity.  
Idealnya, gabungan dari risk 
tolerance sejenis  selaras 
dengan risk appetite, karena 
risk tolerance ini merupakan 
bentuk operasional  dari risk 
appetite. Ukuran yang sering 
digunakan dapat berbentuk 
kualitatif maupun kuantitatif, 
diantaranya: 
• Value at Risk (VAR) 
• Nilai kerugian tertentu 
• Sejumlah nilai uang 

tertentu 
• Prosentase tertentu dari 

suatu variabel acuan 
• Sejumlah unit tertentu 
• Tingkat kepuasan 

pelanggan tertentu. 
Jika risk tolerance 

menekankan pada batas 
maksimal, maka risk target  
mencerminkan tingkat 
optimal suatu risiko tertentu 
yang dikehendaki organisasi  
dalam mencapai tujuan 
organisasi melalui 
serangkaian strategi. 
Umumnya penuangan risk 
target dalam unit yang sama 

sebagaimana didefinisikan 
dalam risk tolerance. 
Penentuan tingkat optimal 
risiko yang diterima ini akan 
dipengaruhi oleh harapan 
menajemen, ketentuan-
ketentuan , dan kapabilitas 
manajemen dalam mengelola 
risiko. 

Berdasarkan tingkat risiko 
yang  d i t o l e rans i  dan 
p e n g e n d a l i a n  u n t u k 
mempertahan pada tingkat 
risiko optimal, manajemen 
mengambil keputusan dalam 
operasional organisasi dengan 
memperhatikan risiko. Dari 
berbagai keputusan yang 
diambil diperoleh data yang 
dapat digunakan untuk 
menyusun suatu model 
hubungan hasil dan risiko 

y a n g  m e n j a d i  d a s a r 
p e r e n c a n a a n  d a n 
pengambilan keputusan 
strateg is .  Perencanaan 
strategis yang dilakukan 
harus memperhatikan risk 
a p p e t i t e ,  w a l a u p u n 
d imungk i n kan  adanya 
perubahan risk appetite 
berdasarkan perencanaan 
strategis tersebut. Selain itu, 
organisasi umumnya disusun 
dengan beberapa unit/divisi/
bagian/bidang  dengan tugas 
pokok yang telah ditetapkan 
dan dilaksanakan dalam 
berbagai bentuk kegiatan. 
Efektivitas manajemen risiko 
salah satunya dapat dilihat 
dalam alokasi dari risk 
appetite ke dalam risiko 
individu unit-unit.  
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Faktor yang diperhatikan 
dalam penentuan risk 
appetite 
Dalam menetapkan risk 
appetite/tolerance suatu 
organisasi, beberapa faktor 
yang perlu dipertimbangkan 
diantaranya: 
Eksternal: 
• Ketentuan/peraturan yang 

terkait dengan operasional 
oganisasi. 

• Ekspektasi stakeholder 
• L i n g k u n g a n  u s a h a /

persaingan  
Internal: 
• Filosofi dan harapan dewan 

direksi/pimpinan 
• Filosofi, budaya dan nilai-

nilai organisasi 
• Strategi  dan kapabilitas 

organisasi 
• P o s i s i  p e r k e m b a n g a n 

organisasi 
• Tujuan organisasi 
• Kesadaran risiko anggota 

organisasi 
• Struktur modal, likuiditas, 

keterbatasan pengelolaan 
keuangan 

• Efektivitas manajemen risiko 
s e r t a  p e n g a l a m a n 
manajemen risiko 
Selain itu, dalam penentuan 

risk appetite/tolerance akan 
lebih efektif apabila diarahkan 
o leh p impinan/execut ive 
m a n a g e m e n t , 
mengintegrasikan risiko non 
k euangan ,  mempe l a j a r i 
keputusan-keputusan terdahulu 
oleh organisasi maupun 
organisasi lain dalam bereaksi 
terhadap kejadian berisiko, 
s e r t a  p e r l u n y a 
mengomunikasikan kepada 
seluruh anggota organisasi.  

Dalam PP 60 Tahun 
2008 pasal 17 ayat 2 
dinyatakan bahwa Pimpinan 
I n s t a n s i  P e m e r i n t a h  
menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menentukan 
tingkat risiko yang dapat 
diterima. Prinsip kehati-hatian 
tersebut dapat diterapkan 
m e l a l u i  p e n g g u n a a n 
metodologi yang dapat 
diterima dan faktor-faktor 

penting telah diperhatikan.  
Manfaat  yang dapat 
diperoleh 

Implementasi manajemen 
risiko yang efektif melalui risk 
assessment, harus dibarengi 
dengan penetapan kualitas 
risk appetite yang memadai. 
Dengan adanya risk appetite, 
diharapkan organisasi dapat 
memperoleh manfaat berupa: 
• M e n d u k u n g  d a n 

menyediakan dasar dalam 
p r o s e s  p e n g a m b i l a n 
keputusan. 

• Menggambarkan bagaimana 
setiap unsure/komponen 
organisasi berkontribusi 
terhadap profi l r isiko 
o r g a n i s a s i  s e c a r a 
keseluruhan. 

• Menyajikan bagaimana 
p e r b e d a a n  a l o k a s i 
sumberdaya diterapkan 
untuk tiap strategi dalam 
menangani risiko. 

• Meng ident i f i kas i  a rea 
tertentu dimana risiko 
seharusnya dikelola atau 
abaikan. 

• T r a n s p a r a n s i  d a n 
konsistensi pengambilan 
keputusan. 

• Meningkatkan pemahaman 
terhadap penganggaran 
berbasis risiko. 

 
Penyajian 

Penyajian risk appetite 
sangat bervariasi, diantaranya  
dalam bentuk diagram garis, 
single matrix, hierarchical 
matrix, Maritime and 
Coastguard Agency (MCA) 
matrix, dartboard, dan Risk 

Control Assessment (RCA) 
spider. Satu contoh penyajian 
tingkat risiko adalah sebagai 
berikut: 

Dalam analisis atau 
penyajian profil risiko suatu 
organisasi, umumnya risk 
appetite disandingkan dengan 
peringkat risiko yang 
diidentifikasi (inherent status), 
tingkat risiko setelah dilakukan 
tambahan pengendalian 
melalui risk treatment yang 
dipilih (residual status) untuk 
mempermudah risiko apa saja 
yang harus dikelola dengan 
tetap memperhatikan biaya-
manfaat. Semua risiko 
mempunyai tingkat risiko di 
atas risk appetite, sehingga 
memerlukan serangkaian 
pengendalian dan pengelolaan  
untuk menurunkan peringkat 
sampai berada di level yang 
sama dengan risk appetite. 
Risiko 1 dan risiko 5, dengan 
pengelolaan risiko yang 
diambil diperkirakan  tingkat 
risiko akan turun sama dengan 
level risk appetite. Risiko 2, 
3,4 dan 6, walaupun 
pengelolaan risiko telah 
dilakukan namun tingkat risiko 
masih berada di atas risk 
appetite.  
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INTEGRASI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)                
DENGAN BALANCED SCORECARD (BSC): 
PENERAPAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH 
Oleh: Ratna Wijihastuti, SE, Akt *) 

A. Latar Belakang 

Aktivitas organisasi pemerintah di Indonesia 
dekade terakhir ini mengalami perubahan yang 
cukup fundamental dengan adanya reformasi di 
bidang pengelolaan Keuangan Negara dengan 
terbitnya Undang-undang nomor 17 Tahun 2004 
mengenai Keuangan Negara. Berbagai 
perubahan sebagai akibat dari perkembangan 
sistem demokrasi di Indonesia sendiri, dan 
globalisasi dunia menuntut organisasi pemerintah 
untuk lebih transparan dan akuntabel dalam 
mempertanggung-jawabkan semua aktivitasnya.  

Pencapaian tujuan organisasi, yang dilihat 
dari indikator-indikator kinerja yang telah 
ditetapkan, menjadi pokok ukuran kinerja dari 
suatu organisasi. Kegagalan pencapaian tujuan 
organisasi, merupakan kegagalan pemenuhan 
terhadap harapan-harapan publik akan kinerja 
instansi pemerintah yang bersangkutan. 
Kegagalan pencapaian tujuan akan berdampak 
besar dan dapat mengakibatkan distrust 
(ketidakpercayaan) dari publik atas pelayanan 
yang diberikan organisasi.  

Tuntutan masyarakat agar organisasi 
pemerintah meningkatkan kapabilitasnya 
memunculkan risiko sekaligus peluang bagi 
organisasi pemerintah. Risiko berkenaan dengan 
kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian 
bagi organisasi. Risiko berskala rendah tidak 
mengkuatirkan bagi organisasi, namun risiko 
yang berskala besar dapat berdampak pada tidak 
tercapainya tujuan dan misi organisasi 
pemerintah. Untuk mengelola risiko diperlukan 
organisasi yang sadar akan risiko. Penerapan 
Manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan yang 
perlu diperhatikan oleh setiap organisasi 
pemerintah.  

 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara pasal 58 menekankan 
perlunya sistem pengendalian intern (SPI) di 
lingkungan pemerintah dan adanya manajemen 
risiko. Pasal 58 ayat 1 menyebutkan “dalam 
rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan  
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, 
presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur 
dan menyelenggarakan SPI di lingkungan 
pemerintahan secara menyeluruh”. Sebagai 
pelaksanaan tindak lanjut dari UU  
Perbendaharaan Negara tersebut telah 
diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah nomor  
60 Tahun 2008. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 
nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, maka semakin 
memperjelas peranan organisasi pemerintah 
untuk semakin menyadari perlunya mengelola 
risiko. Manajemen risiko menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Risiko yang tidak dikelola dengan 
baik akan menghambat pencapaian tujuan 
organisasi. 

Penetapan tujuan organisasi yang dilakukan 
dalam tahapan manajemen strategik harus 
mempertimbangkan risiko organisasi. Penerapan 
strategi untuk mencapai tujuan organisasi tanpa 
mempertimbangkan risiko menjadi tidak efektif. 
Balanced scorecard telah dikenal sebagai sistem 
manajemen kinerja terintegrasi, dimana 
pencapaian target kinerja dilakukan melalui 
program peningkatan terus-menerus. Banyak 
organisasi kelas dunia yang telah menerapkan 
metode Balanced scorecard dalam perumusan 
strategi dan pengukuran kinerjanya. Managing 
risk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
pencapaian tujuan  organisasi, tentunya akan 
lebih meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja 
organisasi jika diterapkan terintegrasi dengan 
metode  balanced scorecard. 

 
B. Tujuan Penulisan dan Batasan Masalah 

Penulisan essay ini memiliki tujuan untuk 
memberikan gambaran awal bagaimana 
penerapan enterprise risk management (ERM) 
yang terintegrasi dengan balanced scorecard 
pada organisasi pemerintah.  

Pembahasan pada essay ini dibatasi pada 
pembahasan penerapan ERM terintegrasi dengan 
balance scorecard pada level perencanaan 
strategik pada organisasi pemerintah serta 
gambaran awal evaluasi atas aktivitas 
pengelolaan risiko strategis organisasi 
pemerintah. 

 
C. Pengertian  Enterprise Risk Management 

(ERM) 
Organisasi selalu dihadapkan pada kejadian-

kejadian yang mempengaruhi pencapaian 
kinerjanya baik yang bisa berdampak negatif 
(risiko) maupun berdampak positif (peluang) 
ataupun kejadian yang memiliki risiko sekaligus 
peluang. 

Risiko muncul disebabkan kondisi yang penuh 
ketidakpastian. Risiko ada dimana-mana, datang 
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Oleh karena itu risiko penting untuk dikelola. 
Manajemen risiko bertujuan mengelola risiko 
sehingga organisasi bisa bertahan, atau 
mengoptimalkan risiko yaitu dengan sengaja 
mengambil risiko tertentu karena melihat 
peluang/potensi keuntungan dibalik risiko 
tersebut. Manajemen risiko pada dasarnya 
dilakukan melalui proses-proses berikut (Hanafi, 
2009:9): 
• Indentifikasi risiko 
  Identifikasi risiko dilakukan untuk 

mengidentifikasikan risiko apa saja yang 
dihadapi oleh suatu organisasi. Setiap 
organisasi akan menghadapi risiko yang 
berbeda-beda karakteristiknya. 

• Evaluasi dan pengukuran risiko 
  Langkah berikutnya setelah identifikasi risiko 

adalah mengukur risiko dan mengevaluasi 
risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah 
untuk memahami karakteristik risiko dengan 
lebih baik, sehingga diharapkan risiko akan 
lebih mudah dikendalikan. 

• Pengelolaan risiko 
  Pengelolan risiko merupakan langkah 

berikutnya setelah identifikasi dan evaluasi 
risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai 
cara seperti penghindaran, ditahan 
(retention), diversifikasi atau ditransfer ke 
pihak lainnya. 
 
Enterprise Risk Management (ERM) adalah 

suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, 
board of directors, dan personel lain dari suatu 
organisasi, diterapkan dalam setting strategi, 
dan mencakup organisasi secara keseluruhan, 
didisain untuk mengidentifikasi kejadian 
potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, 
mengelola risiko dalam toleransi suatu 
organisasi, untuk memberikan jaminan yang 
cukup pantas berkaitan dengan pencapaian 
tujuan organisasi. (COSO, COSO Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework. 
COSO,2004) 

Dari definisi ERM diatas, hal-hal penting yang 
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
• Manajemen risiko harus dipandang sebagai 

suatu kompetensi pokok dalam organisasi. 
• Manajemen risiko merupakan bagian dari tugas 

dan tanggung-jawab setiap personel organisasi 
dari  top manajemen sampai level terbawah. 

• Manajemen risiko merupakan penyelarasan 
strategi, proses, sistem, orang dan sistem 
informasi sehingga manajemen dan karyawan 
menjadi lebih peduli terhadap risiko. 

Selanjutnya COSO menampilkan format yang 
menunjukkan bahwa ERM adalah manajemen 
risiko yang komprehensif. (Lihat Bagan 1). 

Bagan 1. COSO – Enterprise Risk Management 

Bagan tersebut menunjukkan delapan 
komponen ERM yaitu (1) lingkungan internal, (2) 
penentuan tujuan, (3) Identifikasi kejadian, (4) 
Evaluasi (assessment) risiko, (5) Respon 
terhadap risiko, (6) Aktivitas pengendalian, (7) 
Informasi dan komunikasi, (8) Monitoring. Risiko 
yang dikelola mencakup risiko strategis, operasi, 
pelaporan, dan kepatuhan (compliance). 
Kemudian ERM mencakup keseluruhan 
organisasi, mulai dari level perusahaan 
keseluruhan (entity level), level divisi, level unit 
bisnis, dan level anak perusahaan (subsidiary).  
Balanced Scorecard, Penerapannya pada 
Organisasi Pemerintah 

BSC merupakan alat untuk 
mengkomunikasikan dan menyelaraskan strategi 
organisasi ke seluruh unit dalam organisasi. 
Kaplan dan Norton (1992) memperkenalkan 
empat perspektif yang berbeda dari suatu 
aktivitas perusahaan yang dapat dievaluasi oleh 
manajemen sebagai berikut (Gasperzs, 2002: 
38 ): 
• Perspektif Finansial 
 Bagaimana perusahaan memuaskan 

pemegang saham? 
• Perspektif pelanggan 
 Bagaimana perusahaan memuaskan 

pelanggan? 
• Perspektif Internal Bisnis Process 
 Apa proses-proses yang seyogyanya 

diunggulkan untuk mencapai kesuksesan 
perusahaan? 

• Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
 Bagaimana perusahaaan akan 

mempertahankan keberlangsungan 
kemampuan terhadap perubahan dan 
peningkatan? 

 
Menurut  Gaspersz (2002:210), pada 

organisasi pemerintah penerapan balanced 
scorecard memerlukan beberapa penyesuaian, 
karena: 
• Fokus utama pemerintah adalah masyarakat 

(publik) sebagai stakeholders utama dan 
kelompok-kelompok tertentu (interest group). 
Sedangkan pada sektor bisnis fokus utama 
adalah pelanggan dan pemegang saham. 
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• Tujuan utama organisasi pemerintah adalah 
bukan maksimalisasi hasil-hasil finansial, 
tetapi keseimbangan pertanggung-jawaban 
finansial (anggaran) melalui pelayanan kepada 
stakeholders, sesuai visi dan misi organisasi 
pemerintah yang bersangkutan. 

• Mendefinisikan ukuran dan target dalam 
perspektif customers/stakeholders 
memerlukan pandangan dan kepedulian yang 
tinggi, sebagai konsekuensi dari peran dan 
kewenangan organisasi pemerintah, serta 
membutuhkan definisi yang jelas serta hasil 
strategis yang diinginkan. 
Dengan pertimbangan organisasi pemerintah 

cenderung menekankan “pelayanan publik” 
yang berkualitas, bukan pada maksimalisasi 
hasil-hasil finansial, maka konsep perspektif 
balanced scorecard bisa dikemukakan  sebagai 
berikut: 
• Perspektif customers/Stakeholders 

Apakah organisasi pemerintah telah 
memberikan pelayanan publik yang sesuai 
dengan kebutuhan dan ekspektasi rasional 
masyarakat? 

• Perspektif Finansial 
Apakah pelayanan publik diberikan pada 
tingkat biaya yang kompetitif dan efisien? 

• Perspektif Proses Internal 
Dapatkah organisasi pemerintah 
meningkatkan pelayanan  publik melalui 
perubahan/perbaikan metode pelayanan? 

• Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 
Apakah organisasi pemerintah 
mempertahankan teknologi dan pelatihan 
karyawan untuk peningkatan terus-menerus? 

• Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan  
serta perspektif proses internal dianggap 
sebagai perspektif input karena kedua 
perspektif tersebut memicu pencapaian hasil-
hasil dalam perspektif keuangan dan  
perspektif customers/stakeholders (yang 
dikenal sebagai perspektif outcomes). 
 Sebagai inti dari pemetaan strategi 

organisasi pemerintah adalah pembelajaran dan 
pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan 
pegawai merupakan katalis dan mempengaruhi 
secara langsung keberhasilan  proses internal. 
Pegawai yang terdidik dan terlatih dengan baik 
dapat melaksanakan proses penugasan  dan 
pelayanan dengan lebih memuaskan, sehingga 
akan meningkatkan efisiensi dan perbaikan 
pelayanan organisasi pemerintah. Efisiensi dan 
perbaikan proses pelaksanaan kegiatan 
pemerintah akan mendorong efeisiensi 
penggunaan anggaran dan peningkatan 
pertanggung-jawaban kepada publik. Hal 
tersebut secara langsung akan mempengaruhi 
perspektif customer/stakeholders. Pelayanan 
pemerintah yang lebih responsif, efektif dan 
cepat serta akuntabel  akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sebagai stakeholders 
utama pemerintah.   
 
Integrasi Enterprise Risk Management 
dengan Balanced Scorecard 

Lingkungan yang selalu berubah membawa 
konsekuensi penerapan ERM yang berkelanjutan 
menyesuaikan dengan perkembangan 
perubahan lingkungan. ERM yang berkelanjutan 
membutuhkan perhatian dari manajemen dan 
setiap level dalam organisasi,   serta integrasi 
ke dalam aktivitas manajemen yang 
berkelanjutan. Beberapa kemungkinan untuk 
mengintegrasikan ERM ke dalam aktivitas 
manajemen berkelanjutan mencakup 
Perencanaan strategis, Balanced scorecard, 
budgeting, business continuity, corporate 
governance dan risk disclosure ( Shenkir and 
Walker, 2006: 33).  
 Dalam balanced scorecard tujuan/sasaran 
(objectives) diidentifikasikan kedalam masing-
masing perspektif.  Dan sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya, ERM dimulai dengan 
memahami tujuan/sasaran (objectives) dari 
organisasi. Dengan demikian, integrasi balanced 
scorecard dan ERM akan semakin memberikan 
nilai tambah dan efektifitas pencapaian tujuan/
sasaran organisasi. Dengan demikian, integrasi 
balanced scorecard dan ERM akan semakin 
memberikan nilai tambah dan efektifitas 
pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Untuk 
masing-masing perspektif balanced scorecard, 
Key Performance Indicators (KPI’s) dipilih dan 
ditetapkan target-target pencapaiannya. ERM 
memberikan nilai tambah dalam balanced 
scorecard melalui identifikasi risiko yang dapat 
menghalangi pencapaian-pencapaian target 
dalam empat perspektif balanced scorecard. 
Tahapan integrasi ERM dan BSC dimulai dengan 
menggabungkan tahapan identifikasi risiko yang 
kelompokkan sesuai dengan perspektif balanced 
scorecard dan tujuan/sasaran. 
 Risiko diidentifikasi dari sasaran/tujuan 
yang telah ditetapkan dalam tahapan   
perumusan strategic planning. Kemungkinan  
yang menghambat pencapaian target 
merupakan risiko bagi organisasi yang 
bersangkutan. Risiko dapat diklasifikasikan 
dalam bermacam rerangka risiko. Salah satu 
yang sering digunakan adalah sebagai berikut 
(Shenkir and Walker, 2006:10): 
Strategic Risks – risiko yang berhubungan 
dengan strategi, politik, ekonomi, perundang-
undangan, serta kondisi ekonomi global. 
Termasuk juga dalam kelompok  strategic risk 
adalah risiko yang berhubungan dengan 
reputasi organisasi, risiko kepemimpinan, risiko 
yang berhubungan dengan brand, dan 
perubahan kebutuhan customer. 
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Operational Risks – risiko yang berhubungan 
dengan sistem yang dijalankan organisasi, 
proses, teknologi dan personel organisasi. 
Financial Risks – risiko yang berhubungan 
dengan perubahan nilai valuta asing, tingkat 
suku bunga, komoditi perdagangan, juga risiko 
kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. 
Hazard risks – risiko yang dapat diasuransikan 
seperti risiko bencana alam, risiko kehilangan/
kerusakan asset tetap, ataupun risiko 
terorisme. 
 Setelah risiko diidentifikasi dan 
dikelompokkan mengacu pada pencapaian 
tujuan/sasaran dalam perspektif balanced 
scorecard, kemudian ditentukan risk owner. 
Risk owner dalam lingkup organisasi 
pemerintah daerah merupakan unit yang  
bertanggung-jawab sesuai kewenangan dan 
tugas pokok unit yang bersangkutan dalam 
pengelolaan risiko. 
Tabel 1 menyajikan contoh tujuan organisasi 
pemerintah  daerah yang diterjemahkan dalam 
empat perspektif balanced scorecard, disertai 
KPI’s dan risiko yang kemungkinan 
menghambat pencapaian tujuan/sasaran 
organisasi pemerintah yang bersangkutan. 

Dengan melakukan monitoring terhadap 
KPI’s, manajemen sekaligus dapat menilai 
seberapa efektif upaya mitigasi risiko yang telah 
mereka lakukan. Oleh karena itu KPI’s untuk 
masing-masing perspektif dalam balanced 
scorecard juga menyajikan Key Risk Indicators 
(KRI’s) meskipun pada mulanya risiko-risiko 
tersebut dipilih bukan untuk tujuan tersebut. 
Sebagai contoh, jika target untuk kepuasan 
konsumen tidak tercapai, kemungkinan 
beberapa risiko yang berhubungan dengan 
pemenuhan kepuasan konsumen menghambat 
pencapaiannya. KPI’s (KRI’s) dapat digunakan 
baik untuk monitoring strategi maupun risiko 
(Shenkir and Walker, 2006: 35). 

Balanced scorecard dapat diintegrasikan 
dengan ERM untuk mengelola dan memonitor 
risiko yang berhubungan dengan pencapaian 
strategic objectives. Dengan menggunakan  risk 
scorecard  untuk risiko kunci yang 
diidentifikasikan ke dalam masing-masing 
perspektif balanced scorecard merupakan salah-
satu cara untuk memberikan 
pertanggungjawaban dalam mengelola risiko 
(Shenkir and Walker, 2006:36).  Tabel 2 
menggambarkan contoh penerapan  analisis 
risiko menggunakan risk scorecard dengan 
menggunakan model yang dikemukakan oleh 
Shenkir dan Walker (2006). Masing-masing 
Perspektif balanced scorecard dituangkan dalam 
tabel yang berbeda, kemudian dilakukan analisis 

atas prosedur pengendalian risiko dan proses 
mitigasi risiko. 

Sebagaimana terlihat pada tabel 2 diatas, 
risk scorecard dimulai dengan menentukan 
tujuan/sasaran pada masing-masing perspektif 
balanced scorecard. Selanjutnya, dari masing-
masing tujuan/sasaran dalam perspektif 
tertentu, diidentifikasi risiko kuncinya sekaligus 
prosedur  pengendalian risiko yang 
dimungkinkan. Pengendalian risiko  merupakan 
tindakan preventif untuk menghindari 
terjadinya risiko. Selanjutnya, ditentukan  
focus area dari risiko yang diidentifikasi.  
Dalam kolom focus area kita mengidentifikasi 
apakah risiko termasuk dalam  strategic risk, 
operational risk, atau financial risk. Penentuan 
focus area akan membantu dalam menganalisis 
kemungkinan besarnya dampak yang akan 
timbul. Setelah risiko dikelompokkan ke dalam 
focus area tertentu, kemudian ditentukan 
proses mitigasi yang bisa dilakukan. Mitigasi 
adalah strategi penanganan risiko yang 
dimaksudkan untuk memperkecil dampak yang 
timbul dari risiko (Kountur, 2008:129) 

Self assessment yang dilakukan 
manajemen atas aktivitas mitigasi risiko 
terlihat pada kertas kerja pada tabel 2 , dengan 
menjawab pertanyaan berikut: apakah 
tindakan mitigasi yang dilakukan telah sesuai? 
jika sudah, seberapa efektifkah tindakan 
tersebut?. Kolom terakhir memfokuskan pada 
identifikasi pemilik dari risiko.  Pemilik risiko 
adalah badan/dinas/kantor yang bertanggung-
jawab mengelola risiko sesuai kewenangan 
serta tugas pokok dan fungsinya. 

Aktivitas self assessment yang dilakukan 
manajemen, pada lingkungan pemerintah 
daerah, bisa dilakukan oleh Kepala Dinas/
badan/kantor untuk memonitor risiko yang 
menjadi tanggung-jawabnya, maupun 
dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris daerah 
untuk memonitor aktivitas penanganan risiko 
untuk keseluruhan sasaran milik Pemerintah 
daerah. Dengan menggunakan risk scorecard, 
akan semakin terpantau efektifitas dari 
kegiatan manajemen risiko pemerintah daerah. 
 
Kesimpulan  

Integrasi enterprise risk management 
(ERM) dengan balanced scorecard (BSC), layak 
diterapkan dalam organisasi pemerintah 
daerah. Dengan BSC yang terintegrasi dengan 
ERM, tujuan/sasaran pemerintah daerah yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) akan lebih terfokus pada pencapaian 
hasil (outcomes). 
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Keempat perspektif balanced scorecard 
disamping memberikan pandangan yang lebih 
menyeluruh atas perencanaan strategis, juga 
memberikan pandangan yang lebih komprehensif 
dan menyeluruh akan kemungkinan risiko yang 
timbul dari aktivitas organisasi pemerintah daerah 
serta penanganan risiko yang mungkin dilakukan 
agar tujuan/sasaran pemerintah daerah bisa ter-
capai. 
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ABSTRAKSI 
 

BPKP sesuai dengan Pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
mempunyai peran penting dalam pembinaan 
penyelenggaraan SPIP. Di samping peran tersebut dalam 
Keppres Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban 
Barang Milik Negara, BPKP merupakan salah satu anggota 
tim penertiban tersebut. Bila dikaitkan dengan hasil 
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BPKP per 31 
Desember 2006 dan 31 Desember 2007 yang memberi opini 
wajar dengan pengecualian atas saldo aset tetap yang 
disebabkan belum disajikan dalam nilai wajar dan adanya 
kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern 
atas aset tetap tersebut, maka hal ini menjadi sangat penting 
bagi jajaran pimpinan dan karyawan BPKP untuk 
memperbaiki segala kelemahan-kelemahan, baik dari sisi 
pengendalian maupun penilaian aset.  

 Berdasar fenomena di atas, penelitian ini 
memfokuskan pada identifikasi pelaksanaan faktor-faktor 
kunci dalam pengendalian dan penilaian aset yang dibatasi 
aset tanah dan bangunan pada Kantor Perwakilan BPKP 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor kunci 
dikembangkan dari konsep manajemen aset di korporasi 
yang sudah diadaptasi ke dalam sektor publik dari berbagai 
penelitian terdahulu serta dipadukan dengan konsep 
manajemen aset yang dikembangkan oleh Siregar (2004). 
Dalam meneliti pengendalian aset, data dikumpulkan dengan 
metode survei kuesioner kepada pejabat struktural, PFA dan 
Staf dan terkumpul 57 sampel dari total populasi sebanyak 
185 dengan metode pengambilan sampel secara purposif, 
sedangkan dalam meneliti penilaian aset, data dikumpulkan 
dengan metode survei kuesioner pada populasi yaitu tim 
penilai aset tanah dan bangunan sebanyak 6 personil.  

 Analisis dilakukan dengan metodologi Expectation-
Perception-Importance (EPI) analysis untuk mengidentifikasi 
dan menganalisis pelaksanaan faktor kunci pengendalian di 
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY dari perspektif 
ekspektasi, persepsi dan arti penting dengan tujuan akhir 
menentukan prioritas penanganan guna meningkatkan 
kinerja pengendalian aset. Penilaian aset dikaji dari sisi 
persepsi tim penilai atas penilaian aset tanah dan bangunan 
yang dilakukannya. 

 Hasil analisis menunjukkan semua elemen faktor 
kunci pengendalian aset cukup memadai namun 
pelaksanaannya belum sesuai harapan. Unsur penilaian risiko 
aset mendapat rating terendah atau prioritas tertinggi untuk 
segera ditangani. Dari hasil analisis penilaian aset tanah dan 
bangunan telah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan telah 
menghasilkan nilai wajar aset. 

 
Kata kunci: faktor kunci keberhasilan, analisis EPI, 

pengendalian, penilaian. 
 
 
 
 
 
 

I. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Berdasarkan pasal 23 UUD 1945 dan UU 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Pemerintah menyusun laporan tentang 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 
dalam bentuk laporan keuangan. Tidak terkecuali 
BPKP, dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas juga telah menyusun laporan 
keuangan. Dari hasil audit BPK atas Neraca per 
31 Desember 2007 dan 2006 tersebut, BPK 
belum meyakini kewajaran penyajian saldo aset 
tetap. Artinya atas laporan keuangan BPKP tahun 
2007 dan 2006 dinyatakan wajar dengan 
pengecualian pada aset tetap tersebut. Masalah 
pokok dalam penelitian adalah masih 
terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam 
pengendalian aset dan belum dilakukannya 
penilaian atas aset berdasarkan nilai wajar. 
 Penelitian dilakukan di Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY karena BPKP DIY merupakan unit 
vertikal dari BPKP, di mana BPKP merupakan 
pembina penyelenggaraan SPIP (PP Nomor 60 
Tahun 2008) dan merupakan salah satu anggota 
Tim Penertiban Barang Milik Negara (Keppres 
Nomor 17 Tahun 2007). Dengan demikian unit-
unit vertikal Kantor BPKP harus telah 
menertibkan dirinya sendiri dalam hal 
pengendalian dan penilaian tanah dan bangunan. 
Di samping itu tipe perwakilan pada katagori 
sedang dan juga adanya pembangunan kantor 
baru di lokasi robohnya kantor lama yaitu di 
Jalan Parangtritis yang pekerjaan 
pembangunannya telah selesai pada bulan Mei 
2008. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT 
ANALISIS 

Pengendalian sesuai dengan PP Nomor 60 
tahun 2008 tentang SPIP, diistilahkan sebagai 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses 
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 
dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya 
SPIP berarti SPI yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 
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Unsur pengendalian terdiri dari: lingkun-
gan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pen-
gendalian; informasi dan komunikasi; dan peman-
tauan pengendalian intern. Subunsur pengenda-
lian dalam konteks penelitian ini terdiri dari 30 
subunsur yaitu: 

Lingkungan Pengendalian, Subunsur 1 
Penegakan integritas dan nilai etika, 2.  
Komitmen terhadap kompetensi, 3 . 
Kepemimpinan yang kondusif, 4. Pembentukan 
struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan, 5 Pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab yang tepat,  6 Penyusunan dan 
penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan SDM, 7  Perwujudan peran APIP yang 
efektif; Penilaian Risiko terdiri atas Subunsur 8 
Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, 
9.Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, 10 
Identifikasi risiko, 11. Analisis risiko, 12 Mengelola 
risiko pada masa perubahan; Kegiatan 
Pengendalian terdiri atas Subunsur 13 
Penerapan umum, 14Reviu atas kinerja Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan, 15Pembinaan 
SDM, 16 Pengendalian atas pengelolaan sistem 
informasi, 17 Pengendalian fisik atas aset, 18 
Penetapan dan revieu atas indikator dan ukuran 
kinerja, 19 Pemisahan fungsi, 20  Otorisasi 
pengendalian, 21 Pencatatan yang akurat, 22
 Pembatasan akses, 23 Akuntabilitas 
terhadap sumber daya dan pencatatan, 24 
Dokumentasi yang baik atas pengendalian; 
Informasi dan Komunikasi terdiri atas 
Subunsur 25 Informasi, 26 Komunikasi, 27 
Bentuk dan sarana komunikasi; Pemantauan 
Pengendalian Intern terdiri atas Subunsur 28 
Pemantauan berkelanjutan, 29 Evaluasi terpisah, 
30  Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan 
reviu lainnya 

Menurut Siregar (2004:518) kerangka 
konsep pengelolaan aset adalah inventarisasi 
aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi 
pemanfaatan aset dan pengawasan/pengendalian.  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
adalah Skala Likert 1 s.d. 7 (sangat rendah s.d. 
sangat tinggi); Uji validitas dan uji realibilitas; Uji 
beda rata-rata (uji t); Analisis Expectation – 
Perception – Importance (EPI); Pengujian Kruskal 
Wallis; dan Analisis deskriptif.  

III. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian pengendalian 

adalah seluruh pegawai BPKP DIY sejumlah 185 
pegawai. Populasi dalam penelitian penilaian 
adalah 6 penilai dari KPKNL Yogyakarta. Sampel 
penelitian pengendalian asset dipilih dengan 

teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive 
sampling).  

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 
yang ditanyakan dalam kuesioner, baik kuesioner 
pengendalian maupun kuesioner penilaian valid 
karena r hitung lebih besar daripada r tabel. Uji 
reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai 
Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha yang 
dihasilkan lebih besar dari 0,60 sehingga dapat 
disimpulkan subunsur pertanyaan dalam 
kuesioner reliabel. 

3.1 Analisis EPI Unsur dan Subunsur 
Pengendalian 

Dengan menggunakan analisis EPI, mean 
persepsi diselisihkan dengan mean ekspektasi 
menghasilkan gap. Selanjutnya dihitung perkalian 
antara gap dengan mean importance. Peringkat 
(rating) tersebut diperlihatkan dalam Tabel 3.1.  

Hasil yang diperlihatkan Tabel 3.1 
menunjukkan tindakan penanganan untuk 
meningkatkan keefektifan pengendalian aset 
tanah dan bangunan sebaiknya dikonsentrasikan 
pada pengembangan dan penerapan aspek 
penilaian risiko karena mendapat rating terendah 
(angka minus terbesar), yaitu skor -5,95. 
Kemudian dilanjutkan dengan aspek lingkungan 
pengendalian. Aspek pemantauan pengendalian 
intern, informasi dan komunikasi, dan  kegiatan 
pengendalian aset secara berturut-turut 
menempati prioritas tiga, empat dan lima. Bila 
dilihat dalam subunsur pengendalian, prioritas 
penanganannya ditunjukkan dalam Tabel 3.2. 
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3.2  Analisis varian satu arah Kruskal Wallis 
Uji Kruskal Wallis dilakukan dengan 

menghitung chi square dengan tujuan melihat 
perbedaan kinerja pengendalian aset tanah dan 
bangunan berdasarkan persepsi pejabat 
struktural, PFA dan staf. Dari hasil analisis 
tersebut terdapat perbedaan persepsi pada 3 
unsur pengendalian (dari 5 unsur pengendalian) 
dan 12 subunsur pengendalian (dari 30 subunsur 
pengendalian). 

3.3  Analisis penilaian aset tanah dan 
bangunan 

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 
pasal 37 dan pasal 38 menyatakan bahwa untuk 
tujuan penyusunan Neraca berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Penilaian oleh KPKNL Yogyakarta dilakukan atas 
tanah dan bangunan yang tercantum dalam 
Neraca per 31 Desember 2007 sebesar 
Rp2.644.677.102. Metode Depreciated 
Replacement Cost (DRC) digunakan untuk 
menilai aset yang diperoleh sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2004, dengan cara menilai 
aset tanah dengan menentukan nilai pasar 
sehubungan dengan penggunaan yang ada 
(market value for existing use) dan aset 
bangunan dengan menentukan biaya 
penggantian (Replacement Cost New = RCN) 
dikurangi dengan penyusutan. Aset yang 
perolehannya setelah tanggal 31 Desember 2004 
dinilai dengan biaya perolehannya (historical 
cost). Hasil penilaian sesuai dengan Laporan 
Penilaian sebesar Rp32.719.414.000. 

Namun demikian, masih terdapat hal-hal 
yang perlu diperhatikan ke depannya oleh tim 
penilai KPKNL Yogyakarta dalam proses penilaian 
yang dilakukan, yaitu penilaian penyusutan yang 
dilakukan lebih bersifat penurunan secara fisik 
(umur dan kondisi bangunan) dan belum 
memasukkan penurunan karena keusangan dan 
optimisasi. Selanjutnya dalam menentukan RCN 
didalamnya memasukkan unsur komponen 
pelengkap seperti AC dan telepon. Sesuai 
dengan SAP, AC dan telepon masuk dalam 
klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin.  

Dari hasil penilaian Tim Penilai KPKNL 
Yogyakarta atas aset tanah dan bangunan 
berdasarkan nilai wajar, Subbagian Umum 
merekam hasil penilaian tersebut dalam SIMAK-
BMN pada bulan Juni 2008. Namun demikian, 
terdapat perbedaan pada nilai bangunan sebesar 
Rp178.741.000 disebabkan di dalam laporan 
penilaian terdapat komponen lainnya yang belum 
dialokasikan pada bangunan atau belum 
didaftarkan dalam SIMAK-BMN. Komponen 

tersebut adalah Land and Other Improvement 
(LOI), pos satpam, ruang pertemuan dan 
gudang. Namun demikian, bila ditinjau dari 
tingkat signifikansi sebesar 5 persen, perbedaan 
tersebut tidak signifikan.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
1. Pelaksanaan unsur pengendalian aset tanah 

dan bangunan dipersepsikan cukup memadai, 
namun demikian bila dibandingkan dengan 
ekspektasinya masih berada di bawah 
harapan. Prioritas utama penanganan terletak 
pada unsur penilaian risiko. 

2. Prioritas utama untuk peningkatan subunsur 
pengendalian aset tanah dan bangunan secara 
berurutan adalah: subunsur 10: identifikasi 
risiko, subunsur 11: analisis risiko, subunsur 
17: pengendalian fisik aset, subunsur 1: 
penegakan integritas dan nilai etika,  
subunsur 12: mengelola risiko pada masa 
perubahan dan subunsur 29: evaluasi 
terpisah. 

3. Terdapat perbedaan persepsi kinerja 
pelaksanaan 3 unsur pengendalian aset tanah 
dan bangunan dan 12 subunsur pengendalian 
aset tanah dan bangunan berdasarkan 
kelompok responden, yaitu pejabat struktural, 
PFA dan staf sub bagian umum. 

4. Pelaksanaan penilaian atas aset tanah dan 
bangunan telah menghasilkan nilai wajar 
sesuai dengan SAP, telah sesuai dengan 
Standar Penilaian Indonesia, dan telah 
direkam dalam SIMAK-BMN.  

4.2 Saran 
1. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi  Daerah 

Istimewa Yogyakarta hendaknya 
memprioritaskan penerapan dan 
pengembangan unsur penilaian risiko dalam 
penerapan dan pengembangan SPIP atas 
aset. Sehubungan dengan hal tersebut, 
Satgas Pengembangan SPIP Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY yang telah dibentuk pada 
tanggal 8 Januari 2009 agar dapat segera 
membantu Kantor Perwakilan dalam 
mengkaji dan menyusun instrumen-
instrumen dalam rangka penilaian risiko, 
khususnya aset tanah dan bangunan. 

2. Dalam rangka melakukan peningkatan SPIP 
atas aset khususnya aset tanah dan 
bangunan, subunsur SPIP yang perlu 
diprioritaskan dalam penerapannya adalah 
identifikasi risiko, analisis risiko, 
pengendalian fisik atas aset, penegakan 
integritas dan nilai etika, mengelola risiko 
pada masa perubahan dan evaluasi terpisah.   
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3. Dalam membangun SPIP, Pejabat Struktural 
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY 
seyogyanya mengakomodir perbedaan 
persepsi antara Pejabat Struktural, PFA dan 
Staf dengan cara internalisasi penerapan SPIP 
khususnya aset tanah dan bangunan. 

4. Dalam melaksanakan tugas penilaian, Tim 
Penilai KPKNL Yogyakarta seyogyanya 
mempertimbangkan juga penyusutan 
keusangan dan optimisasi dalam melakukan 
penilaian dan mengeluarkan komponen 
pelengkap yang telah tercatat dalam akun 
peralatan dan mesin dalam menentukan nilai 
wajar bangunan. 
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Saat anda mengambil risiko,  

ada kemungkinan sangat nyata 
akan terjadi kegagalan. 

Tetapi bila anda  

tidak mengambil risiko,  

anda sudah pasti gagal..!! 
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Menjalankan organisasi publik sebagai 
suatu organisasi yang mampu mencapai kinerja 
tinggi tanpa meninggalkan basis pelayanannya 
berupa “pelayanan sebagaimana sebuah de-
mokrasi” (Denhardt.2003), mengharuskan 
Pemerintah untuk lebih peka terhadap 
kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, sehingga 
pemerintah harus lebih mempertegas posisi 
perannya sebagai pelayan masyarakat agar 
mampu mendefinisikan hak-hak dasar dari 
masyarakat/ stakeholders dan mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Pemerintah harus 
menempatkan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-
nilai warga negara sebagai pilar utama dalam 
menentukan keputusan-keputusan dan tindakan
-tindakanya, sehingga tugas utama dari 
pemerintah adalah untuk menghantarkan 
barang dan jasa publik yang mampu 
meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat 
dengan tetap mempertahankan karakter dan 
kearifan masyarakatnya.  

Administrasi publik berhubungan dengan 
proses pengelolaan perubahan untuk mencapai 
nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat dan 
tujuan dari administrasi publik adalah 
bagaimana pemanfaatan sumber daya yang 
dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah 
dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Oleh 
karena itu, manajer sektor publik harus memiliki 
kemampuan dalam mendesain dan 
mengimplementasikan nilai-nilai sosial, 
sehingga manajer akan menerima, menafsirkan 
dan mempengaruhi nilai-nilai yang akan 
dijadikan sebagai panduan dalam 
mengaplikasikan keahlian dan pengetahuan 
dalam rangka membangun suatu pola organisasi 
yang stabil ataupun sesuai dengan perubahan 
lingkungan (Denhadrt. 2008). 

John dan Carol dalam Denhardt 2008 
menjelaskan bahwa organisasi publik memiliki 
peran utama, yaitu mampu mengupayakan 
pencapaian efisiensi dalam pemberian layanan 
jasanya dan merespon kebutuhan dan keinginan 
dari stakeholders. Tujuan dari organisasi publik 
adalah untuk mengurangi permasalahan 
ekonomi, sosial dan fisik serta meningkatkan 

kualitas kehidupan dengan memanfaatkan 
peluang-peluang baik yang berasal dari dalam 
maupun luar organisasi. 

Organisasi publik harus mampu 
menciptakan pola hubungan antara organisasi 
dengan publik sehingga mampu 
menyeimbangkan antara pencapaian efisiensi 
dan kinerja tinggi dengan responsivitas 
demokratis. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya 
kepemimpinan yang mampu mengurangi 
ketergantungan bawahan kepada atasannya dan 
mengembangkan kepemimpinan individual 
diantara pegawai dan tim kerjanya. Dengan 
kata lain organisasi publik yang harus dibangun 
adalah organisasi dengan model open-natural 
systems. 

Proses pengambilan kebijakan di 
organisasi publik sangat beragam, sehingga 
pegawai pemerintah tidak hanya harus 
mempertimbangkan berbagai faktor dalam 
lingkungannya, tetapi juga harus memiliki 
kemampuan bertindak secara efektif dalam 
pengambilan keputusan didalam sistem 
pemerintahan. Manajemen diharapkan mampu 
menjadi mediasi agar organisasi mampu 
menggunakan pendekatan yang tepat (dalam 
tingkatan teknis) sesuai dengan kriteria 
rasionalitas, fleksibel dan adaptif terhadap 
tuntutan lingkungan, sehingga dapat 
menghilangkan setiap ketidakteraturan yang 
berasal dari eksternal organisasi dan mampu 
menggunakan kemampuan teknisnya untuk 
memodifikasi sesuai dengan perubahan yang 
diharapkan (Denhardt. 2008).  

Tingkat kepekaan organisasi pemerintah 
untuk mampu mendefinisikan hak-hak dasar 
masyakarat/ stakeholders dan mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh 
bagaimana organisasi mampu menselaraskan 
antara keinginan stakeholders, penentuan 
strategi, kemampuan pegawai dan proses bisnis 
yang dilaksanakannya. Kegagalan organisasi 
dalam menciptakan keselarasan dipengaruhi 
oleh beberapa penyakit (patologi) organisasi 
yang dapat digolongkan dalam 6 kategori 
(Labovitz and Rosansky.2000), yaitu: 

“PARIS REVIEW”  

Menangani Patologi Organisasi Publik melalui SPIP 
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 P e n a n g an a n  k ee n a m 
kelompok patologi organisasi 
tersebut memerlukan cara yang 
berbeda-beda, sebagai berikut: 

 Secara umum 
penanganan patologi organisasi 
terdiri dari empat pilar utama 
yaitu meningkatkan partisipasi, 
keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas. Dengan perbaikan 
di keempat pilar tersebut, 
diharapkan organisasi publik 
dapat menjaga keselarasannya 
antara strategi, proses bisnis, 
kemampuan pegawai dan 
kebutuhan dari stakeholders 
sehingga mampu menjadi 
organisasi yang berkinerja 
tinggi. 
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Peningkatan partisipasi, 
keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas berkaitan dengan 
upaya yang harus dilakukan oleh 
organisasi untuk mampu 
menerapkan konsep manajemen 
(POAC) secara utuh dan 
terintegrasi dengan baik. Dalam 
konteks reformasi administrasi 
publik di Indonesia, penguatan 
atas unsur perencanaan, 
pengorganisasian dan pengarahan 
telah lebih dahulu dikembangkan 
melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan, akan tetapi 
hingga saat ini implementasinya 
belum mampu mendorong 
organisasi publik secara signifikan 
untuk mewujudkan peningkatan 
partisipasi, keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas karena masih terdapat unsur 
manajemen yang belum dikembangkan, yaitu 
pengendalian intern. Sejak diterbitkannya PP 60 
Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern 
pemerintah, maka organisasi publik telah 
memiliki koridor secara untuh untuk dapat 
menerapkan konsep manajemen dengan baik 
yang diharapkan mampu mewujudkan empat 
pilar tersebut yang pada akhirnya mampu 
menciptakan keselarasan dalam strategi, proses 
bisnis, kemampuan pegawai dan kebutuhan dari 
stakeholders. 

Implementasi dari keempat unsur 
manajemen, khususnya unsur pengendalian 
intern, memerlukan adanya perubahan budaya 
organisasi secara tepat sehingga mampu 
menciptakan kekuatan yang permanen yang 
tercermin dalam kemampuan budaya yang kuat 
dan unik yang mampu mengurangi 
ketidakpastian, menciptakan pengaturan sosial 
(misalnya: harapan dari organisasi dpt dipahami 
oleh anggota organisasi), menciptakan 
kesinambungan (misalnya: mengabadikan nilai-
nilai dan norma-norma hingga ke generasi 
berikutnya), menciptakan identitas dan 
komitmen kolektif (menyatukan seluruh anggota 
organisasi), dan menjelaskan visi ke masa depan 
(Cameron, Kim s. and Robert E. Quinn.1999). 

Perubahan budaya dapat dikelompokkan 
dalam empat kuadaran dengan penggambaran 
sebagai berikut (Cameron, Kim s. and Robert E. 
Quinn.1999):     
     

 Kondisi budaya yang diharapkan untuk 
setiap kuadran adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Kategori nilai-nilai kepemimpinan, 

efektivitas dan teori organisasi 
2. Untuk kategori nilai-nilai Total Quality 

Management 

3. Untuk kriteria nilai-nilai dari Manajemen 
Sumber Daya Manusia 

Uraian berikutnya dapat dilihat pada halaman 
selanjutnya 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur 
dalam sistem pengendalian intern pemerintah 
yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, 
penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi 
dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian 
intern harus memperhatikan pada perubahan 
budaya yang akan dilakukan oleh organisasi, 
agar mampu menghilangkan patologi yang ada 
sehingga penyelarasan antara strategi, proses 
bisnis, pegawai dan keinginan dari stakeholders 
dapat terwujud dan organisasi dapat mencapai 
kinerja yang tinggi. 
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Menarik sekali membaca poster kampanye punctuality yang dirilis 
di kantor kita awal bulan ini. Poster itu bertajuk Alon-alon Waton 
Ontime, slogan orang Jogja kebanyakan yang dipopulerkan oleh 
Dagadu tahun 90-an dan merupakan plesetan dari falsafah hidup 

Jawa yang sangat terkenal Alon-alon Waton Kelakon. Ada apa 
dengan nilai luhur ini sehingga muncul plesetan jenaka tersebut? 
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan falsafah yang dikandungnya.  Falsafah ini mengajarkan 

sikap hidup hati-hati, teliti, cermat, ora grusa-grusu, supaya tidak keliru membuat keputusan 
sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian kita masih 

keliru memahami arti harfiahnya sebagai pelan-pelan saja yang penting sampai. Akhirnya falsafah 
ini seakan identik dengan sikap hidup tidak produktif dan tidak efisien dalam bekerja, leda-lede, 

malas, dan telatan. Orang kemudian menganggap alon-alon waton kelakon tidak relevan lagi 
dengan era sekarang. 

*** 

Suatu ketika Pak Tobok L. Tobing (ex Kabid APD) sebelum pindah tugas ke Jakarta pernah 
menuturkan sebuah kisah menarik di depan para anak buahnya. Kisah tersebut diberinya judul 

Parsoban Sore-sore, bercerita tentang perjalanan seorang pemuda mencari kayu bakar. Dikisahkan 
sedari awal sang pemuda bertekad mencari kayu terbaik yang pernah didapatkannya. Berbekal 
keterampilannya ia kemudian memilah dan memilih kayu-kayu yang ditemuinya di sepanjang 

perjalanan pencariannya itu. Sekian banyak potongan kayu yang ditemukannya sebanyak itu pula 
yang ia campakkan karena dianggapnya tidak layak untuk dipungut. Setiap kali menemukan kayu 

terbaik kembali dibuangnya lagi karena dipikirnya akan ada kayu yang lebih baik lagi. Namun 
waktu terus berjalan hingga beranjak sore dan tiba saatnya harus kembali ke rumah, sementara ia 
harus berhadapan dengan kenyataan tak satu potong pun kayu diperolehnya seharian itu. Dalam 

kegelapan malam pun akhirnya ia menggapai kayu apa saja yang dapat diraihnya demi bisa pulang 
dengan membawa hasil, meski kayu-kayu yang dibawanya itu belakangan diketahuinya ternyata 

kayu lapuk. 

*** 

Dua penggalan pesan moral ini menyiratkan perlunya kita lebih menghargai waktu. Di tengah 
distorsi makna, Alon-alon Waton Ontime justru menjadi sebuah plesetan yang pas mengena dan 
menjadi slogan yang mengakulturasikan tuntutan zaman ke dalam budaya kerja kita. Alon-alon 
menyiratkan pesan agar kita tidak grusa-grusu, nek kesusu sing dioyak opo, nek kesuwen 
sing dienteni opo. Sementara Parsoban Sore-sore semakin mempertegas bahwa komitmen kita 
pada kualitas kerja hendaknya dibarengi dengan mutu manajemen waktu kita. Segala sesuatu agar 
direncanakan dengan seksama, dilaksanakan dengan cermat, pelan tapi pasti, dan akhirnya selesai 
tepat pada waktunya.  

Stephen R. Covey dalam buku best sellernya The Seven Habit of Highly Effective People 
menawarkan apa yang dinamakan manajemen waktu generasi keempat. Menurut Covey, 
manajemen waktu generasi pertama ditandai dengan catatan dan checklist (semacam things to 
do). Generasi kedua ditandai dengan kalender dan janji-temu. Generasi ketiga ditandai dengan 
penyusunan skala prioritas, klarifikasi nilai dan pembandingan aktivitas terkait dengan nilai-nilai 
tersebut. Pada generasi keempat fokus manajemen waktu beralih ke relationship dan results, 
masalahnya berubah dari soal efisiensi menjadi efektivitas. Covey kemudian menggambarkan 
konsep ini dalam matriks empat kuadran, di mana setiap kuadran diberi label “penting dan 
mendesak”, “penting tapi tidak mendesak”, “tidak penting tapi mendesak”, dan “tidak penting dan 
tidak mendesak”. Berdisiplin dalam menghargai waktu pada dasarnya berdisiplin dengan diri 
sendiri, sebab pada hakikatnya bukan waktu yang diatur melainkan diri kita sendiri. Agar bisa 
menerapkan ajaran Covey ini tidak diragukan lagi diperlukan kemampuan untuk mendefinisikan 
apa yang penting dan tidak penting serta apa  yang mendesak dan tidak mendesak. Tanpa 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai kedua hal tersebut maka dengan gampangnya kita 
bisa saja berlalu sambil berkata, “Ah, teori!”. (Didi W) 

Alon-alon waton on time 
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MEMBANGUN MEMBANGUN MEMBANGUN 
KOMITMEN BERSAMA KOMITMEN BERSAMA KOMITMEN BERSAMA    
BPKP DIY sebagai sebuah organisasi yang terus 
belajar dan berubah menyadari betul akan arti 
pentingnya budaya kerja yang merupakan suatu 
sistem nilai yang telah menjadi kesepakatan 
bersama dari semua elemen warga BPKP. Yang 
dimaksud dengan “kesepakatan” disini adalah 
dalam hal cara pandang kita akan makna bekerja 
dan unsur-unsurnya. Kita ketahui bahwa suatu 
sistem nilai merupakan konsepsi nilai yang hidup 
dalam alam pemikiran sekelompok manusia/
individu pegawai dan manajemen. Dalam hal 
ini  budaya kerja  berkaitan erat dengan persepsi 
terhadap nilai-nilai dan lingkungannya. Kemudian  
persepsi yang ada melahirkan makna dan 
pandangan hidup yang akan mempengaruhi 
sikap dan tingkah laku pegawai dan manajemen 
dalam bekerja. 
Pada hakikatnya, bekerja dapat dipandang dari 
berbagai perspektif seperti bekerja merupakan 
bentuk ibadah, mencari nafkah, cara manusia 
mengaktualisasikan diri,  bentuk nyata dari nilai-
nilai, dan sebagai keyakinan yang dianutnya. 
Semua pandangan itu dapat menjadi motivasi 
untuk melahirkan karya yang bermutu dalam 
pencapaian tujuan organisasi dan individu. 
Karena itu setiap pegawai dan manajemen 
seharusnya memiliki sudut pandang  atau 
pemahaman yang sama tentang makna budaya 
kerja dan pemaknaan bekerja. 
Budaya kerja dalam organisasi seperti di BPKP 
diaktualisasikan sangat beragam. Bisa dalam 
bentuk dedikasi/loyalitas, tanggung jawab, 
kerjasama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, 
semangat, mutu kerja, keadilan, dan integritas 
kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya 
kerja  itu sebenarnya bermakna KOMITMEN. 
Ada suatu tindakan, dedikasi, dan kesetiaan 
seseorang pada janji yang telah dinyatakannya 
untuk memenuhi tujuan organisasi dan 
individunya. 
Bentuk komitmen pegawai dapat diejawantahkan 
antara lain dalam beberapa hal sebagai berikut. 
1.Komitmen dalam mencapai visi,misi, dan 

tujuan organisasi. 
2.Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan SOP. 
3.Komitmen dalam mengembangkan mutu SDM  

dan mutu pekerjaan . 
4.Komitmen dalam mengembangkan 

kebersamaan tim secara efektif dan efisien. 
5.Komitmen untuk berdedikasi pada organisasi 

secara kritis dan rasional. 
Pada dasarnya melaksanakan komitmen sama 
saja maknanya dengan menjalankan kewajiban, 

tanggung jawab, dan janji yang membatasi 
kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Oleh karena itu jika kita telah memiliki komitmen 
maka kita  harus mendahulukan apa yang sudah 
dijanjikan dalam Pakta Integritas dan 
dikontrak kinerja-kan (saat ini di BPKP DIY 
sedang dikembangkan model Sasaran Kinerja 
Individu-SKI), ketimbang untuk hanya 
kepentingan dirinya. Di sisi lain komitmen berarti 
adanya ketaatasazan kita dalam bertindak 
sejalan dengan janji-janji kita. Semakin tinggi 
derajat komitmen pegawai semakin tinggi pula 
kinerja yang dicapainya. Namun  dalam 
prakteknya tidak semua pegawai  melaksanakan 
komitmen seutuhnya. Ada komitmen  yang 
sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat 
komitmen adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik 
pegawai bersangkutan. 
Faktor-faktor intrinsik pegawai dapat meliputi 
aspek-aspek kondisi sosial ekonomi keluarga 
pegawai, usia, pendidikan, pengalaman kerja, 
kestabilan kepribadian, dan gender. Sementara 
faktor-ekstrinsik yang dapat mendorong 
terjadinya derajad komitmen tertentu antara lain 
adalah keteladanan pihak manajemen khususnya 
manajemen puncak dalam berkomitmen di 
berbagai aspek organisasi. Selain itu juga 
dipengaruhi faktor-faktor manajemen rekrutmen 
dan seleksi pegawai, pelatihan dan 
pengembangan, manajemen kompensasi, 
manajemen kinerja, manajemen karir, dan fungsi 
kontrol atasan dan sesama rekan kerja. Faktor 
ekstrinsik di luar organisasi antara lain aspek-
aspek budaya, kondisi politik, perekonomian 
makro, dsb. Menegakkan komitmen berarti 
mengaktualisasikan budaya kerja secara total. 
Kalau sebagian dari pegawai ternyata 
berkomitmen rendah maka berarti ada gangguan 
terhadap budaya kerja. Karena itu sosialisasi dan 
internalisasi budaya kerja sejak pegawai masuk 
ke organisasi seharusnya menjadi program 
utama. Selain itu pengembangan sumberdaya 
manusia utamanya yang menyangkut kecerdasan 
emosional dan kecerdasan sosial melalui media-
media pelatihan seperti mind setting, training 
ESQ, outbound dll harus menjadi prioritas 
disamping ketrampilan teknis substantif. 
Dukungan fungsi manajemen SDM lainnya tidak 
boleh diabaikan. Kalau tidak diprogramkan 
secara terencana, maka pengingkaran pada 
komitmen sama saja memperlihatkan adanya 
kekeroposan dan keringnya suatu organisasi. 
Penurunan kredibilitas atau kepercayaan 
terhadap pegawai pada gilirannya akan 
mengakibatkan hancurnya kredibilitas organisasi 
itu sendiri. Hal ini dapat memperkecil derajat 
kepuasan dan loyalitas mitra kerja kepada 
organisasi tersebut. (ilham_nurhidayat) 
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Membangun Kebersamaan 

 

 

 

 

 

       

OUTBOUND 
Dalam rangka membangun kebersamaan dan 
meningkatkan kerjasama di antara pegawai, Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY menyelenggarakan OUTBOUND yang 
diperuntukkan bagi seluruh pegawai bertempat di 
tempat wisata pegunungan Kaliurang, Yogyakarta 
dengan dipandu oleh Instruktur Outbond dari BPKP 
Pusat. Tema yang diambil dalam acara ini adalah: 
”SATUKAN LANGKAH, TINGKATKAN ETOS KERJA DAN 
KEBERSAMAAN”.  
 

Kegiatan Mancing bersama 

Bagi  pegawai yang memiliki hobi memancing, terdapat wadah “Paguyuban Langen Mino” yang 
aktif melakukan berbagai agenda mancing bersama yang dilaksanakan secara berkala dengan lokasi 
yang berganti ganti. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan sekaligus sebagai 
sarana untuk refreshing. 
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MALAM KESENIAN 

Sebagai wujud kepedulian dan 
menjunjung tinggi pelestarian 
kesenian dan budaya,  para 
pegawai Perwakilan BPKP DIY 
menggelar berbagai  bentuk 
pertunjukkan kesenian berupa tari 
tradisional, karawitan dan 
tembang jawa. Unjuk kreasi ini di 
gelar dalam acara Malam Kesenian 
dalam rangka memperingati HUT 
BPKP Ke– 26 yang diselenggarakan di 
Aula Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta. Acara yang melibatkan seluruh pegawai dan 
keluarga tersebut berjalan meriah dan apik dengan suguhan kesenian dan pagelaran hiburan 
lainnya oleh keluarga besar BPKP DIY serta semakin lengkap dengan acara pembagian doorprize 
dan pengumuman juara umum HUT BPKP. 
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Moment Unik 
Budaya Kerja 

Latihan kesenian tradisional,  

Para pegawai mengikuti latihan tarian dan karawitan  bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia 
(ISI)  Yogyakarta, dimaksudkan untuk mengenalkan serta melestarikan kebudayaan Jawa. 

 

 

 

”Jum’at Vaganza” 

Jum’at pagi (19/6) halaman depan kantor BPKP DIY kembali meriah dengan digelarnya acara 
JUM’AT VAGANZA. Kali ini para laskar BPKP DIY mencoba melestarikan permainan tradisional 
GOBAK SODOR. Terbagi menjadi 6 Tim mewakili masing-masing bidang dan bagian (khusus bagian 
TU menjadi 2 Tim), masing-masing  memperoleh kesempatan bermain sebagai tim penjaga dan 
tim bermain masing-masing 20 menit secara bergantian. Salah satu keunikan dalam permainan 
SPESIAL ini adalah setiap pemain  wajib mengenakan SARUNG. 

 

 

 

 

 

“Optimalisasi Perpustakaan” 

Optimalisasi Perpustakaan  BPKP DIY dilaksanakan dengan melaksanakan Bimtek Perpustakaan  
oleh Perpustakaan Daerah yang mulai  tanggal 12 Januari  2009,diantaranya  Peng-Indeks-an Buku
-buku Perpustakaan. Pada tahun 2009 ini Perpustakaan BPKP DIY mendapat penghargaan sebagai 
Perpustakaan Terbaik kedua di lingkungan BPKP. 
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Kegiatan yang tak juga kalah menarik adalah jumat pencerahan setiap dua bulan sekali pada 

hari jumat minggu pertama, dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan pencerahan yang 

disampaikan oleh pejabat struktural yang memangku role model serta acara yang meriah dan 

semarak yaitu NONTON FILM BARENG : Film  ”Forest Gump” dan Film ”Jago Merah” 

 

 

Pemutaran film "FOREST GUMP"(12/6) 

Sebuah fim yang inspiratif, menghibur sekaligus penuh hikmah. Secuplik 
adegan saat si Forrest kecil ‘terpaksa’ harus mampu berlari saat 

dilempari teman‐teman sekolahnya (dan ini terus berlangsung sampai 
dia dewasa!). Jenny sang sahabat berteriak menyuruhnya berlari ketika 

‘ritual’ pelemparan itu berlangsung, sehingga membuatnya terpaksa 
berlari walau (maaf) dengan kaki yang kurang sempurna. Dengan 

segala kekurangannya mencoba berlari sekuat tenaga meninggalkan 
pengganggunya jauh di belakang dan akhirnya ‘berhasil’ menyelesaikan 
'masalah'nya. Dengan berlari. Dan berkat kemampuan berlari kencang 

pula, Forrest mencapai keberhasilan‐keberhasilan yang tidak dapat 
dibayangkan oleh seorang idiot (bahkan orang normal pun, karena ini 

cerita dalam film tentu saja…he he). 

Segala keterbatasan, yang di gambarkan oleh Forrest kecil yang idiot dan 
(sekali lagi maaf) berkaki tidak normal, di atasi dengan keyakinan bahwa dia 

bisa mengatasinya bahkan mendapatkan ‘bonus’ berupa keberhasilan‐
keberhasilan di masa‐masa berikutnya. Sementara teriakan si Jenny yang 

mungkin bisa berupa tatapan penuh harap dan cinta dari orang‐orang 
terkasih tiap saat meniupkan semangat, terkadang menjadi boleh untuk kita 

abaikan karena sudah merasa tenggelam oleh rumitnya permasalahan. 
Padahal terlalu sayang kita abaikan. Kalau sudah begini, tampaknya kita 

harus meng‐up date terus semangat untuk bisa menyelesaikan 
permasalahan, karena terlalu banyak harapan dan kesempatan yang terlalu 
sayang menjadi terabaikan karena kita berhenti di suatu titik (yang terasa) 
buntu. Tentu tidak untuk menghindar dari masalah (saja). Pasti ada jalan, 

bila kita yakin dan terus berusaha. Keyakinan dan usaha tentu (semoga) bisa 
mengatasi segala keterbatasan. 

Itu satu nilai yang mungkin bisa kita petik. 

Run Forrest run!! .....  

 

Pemutaran film "JAGO MERAH"(19/6) 

Kembali untuk kedua kalinya bertempat di Aula Kantor BPKP DIY 
(19/6) selepas acara permainan GOBAK SODOR diputar sebuah film 

komedi mengenai perjuangan pantang menyerah sekelompok 
mahasiswa dalam sebuah Judul film bertajuk " JAGO MERAH"  



 

 

 
Seorang wanita sedang menunggu di bandara suatu malam.  
Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba.  
Untuk membuang waktu,ia membeli buku dan sekantong kue di toko bandara, lalu menemukan 
tempat untuk duduk. 
Sambil duduk wanita itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasyikannya , ia melihat 
lelaki disebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada diantara 
mereka. 
Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue 
dan melihat jam. Sementara si Pencuri Kue yang pemberani menghabiskan persediaannya. Ia 
semakin kesal sementara menit-menit berlalu. 
   
Wanita itupun sempat berpikir: "Kalau aku bukan orang baik 
sudah  kutonjok dia!“.  
Setiap ia  mengambil satu kue, Si lelaki juga mengambil satu. 
Ketika hanya satu kue tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan 
dilakukan lelaki itu. 
Dengan senyum tawa di wajahnya dan tawa gugup, Si lelaki mengambil 
kue terakhir dan  membaginya dua.  
Si lelaki menawarkan separo miliknya sementara ia makan yang 
separonya lagi. Si wanita pun merebut kue itu dan berpikir : “Ya ampun 
orang ini berani  sekali, dan ia juga kasar malah ia tidak kelihatan berterima kasih”.  
Belum pernah rasanya ia begitu kesal. 
Ia menghela napas lega saat  penerbangannya diumumkan.  
Ia mengumpulkan barang miliknya dan menuju pintu gerbang.   
Menolak untuk menoleh pada si "Pencuri tak tahu terima kasih". 
Ia naik pesawat dan duduk  di kursinya, lalu mencari bukunya, yang hampir selesai dibacanya. Saat 
ia  merogoh tasnya, ia menahan nafas dengan kaget.  
Disitu ada kantong kuenya, di  depan matanya !!!  
Koq milikku ada disini erangnya dengan patah hati.  
Jadi kue  tadi adalah milik lelaki itu dan ia mencoba berbagi. Terlambat untuk minta maaf, 
ia  tersandar sedih. 
Bahwa sesungguhnya dialah yang kasar, tak tahu terima kasih.  
Dan dialah pencuri kue itu !  
Dalam hidup ini kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi.  
Kita sering  berprasangka dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri serta tak jarang kita 
berprasangka buruk terhadapnya. 
                      

Orang lainlah  yang selalu salah  
Orang lainlah  yang patut disingkirkan  
Orang lainlah  yang tak tahu diri  
Orang lainlah  yang berdosa  
Orang lainlah  yang selalu bikin masalah  
Orang lainlah  yang pantas diberi pelajaran 

Padahal               
Kita sendiri yang mencuri kue tadi  
Kita sendiri  yang tidak tahu terima kasih.  

 
Kita sering mempengaruhi, mengomentari , mencemooh pendapat, penilaian atau  gagasan 
orang lain. Sementara sebetulnya kita tidak tahu betul permasalahannya. 

Semoga kita bisa mengambil hikmahnya…… 
 

 

Kisah Sepotong Kue  
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BKKBN Jalin Kerjasama Dengan BPKP DIY Dalam 
Penyelenggaraan Workshop Pengawalan Program 
Keluarga Berencana 
Yogyakarta, 24 Juli 2009  

Hari Selasa (22/7) mulai pagi hingga sore, sekitar 60 peserta yang berasal 
dari Kantor BKKBN Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY dan PFA dari Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY mengikuti acara Workshop Pengawalan Pelaksanaan 
Program Keluarga Berencana Melalui Pengawasan Lintas Sektor. 
Penyelenggaraan worshop ini dilatarbelakangi atas tantangan yang semakin 
berat dalam penyelenggaraan program keluarga berencana di era otonomi 
daerah. Oleh karena itu fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi 
manajemen dapat memberikan kontribusinya melalui pengawalan pelaksanaan prgram KB.  

Acara tersebut antara lain diisi dengan Sosialisasi PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah dan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Workshop 
yang bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DIY ini dibuka oleh Plh. Kepala BKKBN Provinsi DIY, Retno 
Munfaati.  

BPKP DIY: Narasumber Lokakarya Audit Intern pada Akademi 
Akuntansi YKPN Yogyakarta 
Yogyakarta, 24 Juli 2009  
 
Dalam rangka memberikan pembekalan kepada para pengajar dalam bidang audit 
operasional pada sektor publik maka Pimpinan Akademi Akuntansi YKPN berinisiatif 
menggelar kegiatan lokakarya sehari (4/7) mengenai audit intern pada mata kuliah 
yang berkaitan dengam manajemen sektor publik atau manajemen pemerintahan 
dengan narasumber dari Perwakilan BPKP DIY. Lokakarya satu hari ini dibuka oleh 

Budhi Purwantoro Jati, Direktur Akademi Akuntansi YKPN Lokakarya dilaksanakan di Ruang Seminar Akademi 
Akuntansi YKPN Yogyakarta dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan dosen tetap. Narasumber dari 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY diwakili oleh Ari Dwikora Tono, Ak. M.Ec.Dev  dan Drs. Joko Mulyono, MM.  

BPKP DIY menjadi Narasumber Bimtek Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
bidang Pendidikan di Kab. Gunung Kidul 

Yogyakarta, 16 Juli 2009  

Dalam rangka pembekalan mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan 
di Kabupaten Gunung Kidul, BPKP DIY menjadi narasumber pada acara 
bimbingan teknis bagi pengelola DAK Bidang Pendidikan. Kegiatan 
tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kab. Gunung Kidul dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kab. Gunung Kidul.  

Selama delapan hari, mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 7 Juli yang 
lalu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kab. Gunung 
Kidul menggelar acara Bimbingan Teknis Pengelolaan DAK Bidang 
Pendidikan. Dalam acara tersebut Perwakilan BPKP Provinsi DIY diundang 

sebagai salah satu narasumber dalam acara bimtek tersebut yang diwakili oleh Agung Prihatmiko, Ak. dan 
Ilham Nurhidayat, Ak., M.Ec.Dev. BPKP DIY mengisi materi selama dua hari yaitu pada hari Rabu (1/7) dan 
Senin (6/7) mengenai prinsip-prinsip pembukuan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah yang 
akuntabel sebagai bekal kepada para pelaksana kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi sekolah dasar dari Dana 
Alokasi Khusus bidang pendidikan TA 2009. 
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BPKP DIY Gugah Kepedulian Para Pengelola Program Subsidi Imbal Swadaya, 
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelaksana PNPM 
Yogyakarta, 22 Mei  2009  

 
Dampak nyata dari akibat tindak korupsi bukan saja dalam kegiatan ekonomi, 
namun juga meliputi aspek lain seperti ancaman keselamatan individu, 
keluarga, masyarakat, dan organisasi, serta aspek-aspek berbangsa dan 
bernegara. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Suwartomo, 
dalam sambutannya pada acara sosialisasi program anti korupsi, Selasa (12/5), 
di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sosialisasi program anti korupsi dilaksanakan selama tiga hari mulai 12 sampai dengan 14 Mei 2009. Peserta 
yang mengikuti acara ini adalah dari para pelaksana Program Subsidi Imbal Swadaya Bidang Pendidikan, 
pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa baik di instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal, dan 
pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sebagai pembicara adalah dari Tim dari 
Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi DIY, POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, dan dari PUKAT FH UGM. 
Hadir pula pada acara tersebut tim dari Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat. 

Piloting Implementasi Sasaran Kinerja Individu (SKI) 
dilaksanakan di Perwakilan BPKP DIY 
Yogyakarta, 22 Mei  2009  

Seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY , belum lama ini (4/5) dengan 
khidmat mengikuti acara Sosialisasi Pedoman Sasaran Kinerja Individu di 
Aula Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Acara yang diusung oleh TIM SKI Biro 
Kepegawaian dan Organisasi BPKP ini telah berlangsung selama 5 hari kerja, 
mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2009. Dalam sambutannya Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY , Suwartomo mengucapkan terima kasih 
karena Perwakilan BPKP DIY menjadi salah satu unit kerja yang dijadikan 
piloting SKI. Oleh karena itu diharapkan dengan sosialisasi ini akan diperoleh 
perencanaan kerja yang matang dari setiap individu pegawai sehingga beban 
kerja masing-masing pegawai dapat diukur dan dievaluasi pelaksanaannya. 

BPKP DIY: Narasumber Workshop Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman. 

Yogyakarta, 27 Juli  2009  
Dalam rangka memberikan pembekalan kepada para pengelola institusi 
pelayanan kesehatan yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di 
wilayah Kabupaten Sleman mengenai pola pengelolaan keuangan dan 
manajemen BLUD maka Pemerintah Kabupaten berinisiatif menggelar Pelatihan 
Manajemen/Pengelolaan Badan Layanan Umum dalam Kegiatan Program 
Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi Kabupaten Sleman. 
Acara yang dihadiri perwakilan seluruh pengelola puskesmas dan pengelola 
JPKM Kab. Sleman sebanyak 80 (delapan puluh) orang peserta dilaksanakan 
selama tiga hari (13-15 Juli 2009) bertempat di gedung STMIK YKPN 
Yogyakarta. Acara ini merupakan salah satu kegiatan Program Sustainable 

Capacity Building for Decentralization Project Pemkab Sleman.  Pelatihan diselenggarakan dalam 2 kelas yang 
masing-masing terdiri dari 40 peserta yang berlatar belakang pengelola Puskesmas. Materi yang diberikan 
adalah tentang pengelolaan keuangan dan manajemen BLUD dibagi dalam 15 topik yang dibawakan oleh 
narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta. Narasumber dari BPKP DIY adalah Drs. Joko 
Mulyono, MM, Ayi Riyanto, Ak, M.Si, Hananto Widhiatmoko, Ak, M.Ec.Dev, Ilham Nurhidayat, Ak, M.Ec.Dev, 
Susilo Widhiyantoro, AK. M.Ec.Dev dan Nugroho Sri Danardono, Ak, M.Ec.Dev.   
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Pisah Sambut Pegawai BPKP DIY 
Yogyakarta, Selasa - 30 April 2009  
 
Diawali pembacaan kata-kata mutiara dan doa pagi bersama, dengan penuh 
kemeriahan seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY mengikuti acara pe-
lepasan Bapak Lugito dan Bapak Arif Hadiyanto serta menyambut kedatan-
gan kembali Ibu Emprah Handayani. Bapak Lugito, yang telah mengabdikan 
diri di Perwakilan BPKP selama 31 tahun 7 bulan 9 hari, mulai 1 Mei 2009 
akan memasuki masa purna-bhakti. Sementara Bapak Arif Hadiyanto, yang telah menyelesaikan tugas belajar 
S2 di UGM, mendapat tugas ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Ibu Emprah Handayani 
kembali bertugas di Perwakilan BPKP DIY setelah menyelesaikan tugasnya BRR di Aceh. 

Tingkatkan Kedisiplinan Melalui Instrumen Pengembangan 
Budaya Kerja Punctuality 
Yogyakarta, Rabu - 1 Juli 2009  
 
Beberapa waktu yang lalu (26/6) Penanggung jawab Kelompok Budaya Kerja 
(KBK) Program Punctuality mensosialisasikan rancangan instrumen 
pengembangan budaya kerja punctuality berupa Formulir Komitmen Disiplin / 
Tepat Waktu, yang harus diisi bagi para pegawai yang diundang suatu rapat/
pertemuan namun terlambat datang, keluar lebih cepat sebelum kegiatan 
selesai, atau tidak hadir. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Adil H. Pangihutan selaku Ketua KBK Program 
Punctuality yang berlangsung di Ruang Kelas Lt.3 Perwakilan BPKP DIY dan dihadiri oleh 33 peserta dari 
masing-masing bidang dan bagian.  

BPKP DIY Berikan Pembekalan Mengenai JFA dan Angka 
Kreditnya Kepada Para Auditor Bawaskab Sleman 
Yogyakarta, Jumat - 22 Mei 2009 
 
Selama dua hari dimulai tanggal 29 April yang lalu, BPKP Perwakilan 
Provinsi DIY diundang oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman 

sebagai Narasumber dalam rangka sosialisasi PerMenPan Nomor: PER/220/
M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya. Kegiatan 

tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pengetahuan tentang perubahan 
peraturan mengenai jabatan fungsional auditor dan pemberian angka kreditnya kepada para auditor di 

lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman.Narasumber dari BPKP adalah Drs. Agung Prasetya 
Adi dan Hildaningsih SE. Dalam Sambutannya, Agung Prasetya Adi memberikan apresiasi kepada Badan 
Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka pembinaan SDM, khususnya auditor. Materi utama 
yang disosialisasikan adalah perubahan ketentuan mengenai pembinaan JFA dari ketentuan sebelumnya, 
Keputusan Menteri Negaran PAN Nomor: 19 Tahun 2006. 

Satuan tugas SPIP BPKP Pusat Berikan Pembekalan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah kepada para Pejabat Struktural dan Tim 
Satuan Tugas SPIP Perwakilan BPKP DIY 
 
Yogyakarta, Kamis - 30 April 2009  
 
Selama lima hari, dimulai tanggal 20 sampai dengan 25 April yang lalu, 
BPKP Perwakilan Provinsi DIY berkerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP 
dan BPKP Pusat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai 
PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerin-
tah (SPIP). Sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah para ang-
gota tim dari Satgas SPIP BPKP Pusat. Diklat ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi dan pe-
mahaman serta ketrampilan tentang implementasi SPIP, karena sesuai amanah yang diberikan, BPKP mempun-
yai kewajiban melakukan pembinaan mengenai penerapan SPIP di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.  
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BPKP DIY LAKUKAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BKKBN 
PROVINSI DIY 
Yogyakarta, Jumat - 24 April 2009 
 
 
Sosialisasi Pemberantasan Korupsi (17/4) di Aula BKKBN Provinsi DIY 
dengan narasumber dari Perwakilan BPKP DIY. Acara dibuka oleh 
Kepala BKKBN Provinsi DIY, Ibu Dra. Sri Arkandini, MM. Acara 
sosialisasi diikuti oleh 91 orang pegawai di lingkungan BKKBN Provinsi 
DIY. Penyaji dalam sosialisasi ini adalah Lugito, SE, MM dan Faeshol 
Cahyo Nugroho, Ak, M.Ec.Dev. Materi yang disampaikan meliputi 
kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, strategi pemberantasan 
korupsi, pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi secara 
umum, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, serta bentuk-bentuk kerugian 
keuangan negara. 

BPKP DIY Menjadi Narasumber Pelatihan Penyusunan 
Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bantul 
Yogyakarta, Jumat - 17 April 2009  
 
Perwakilan BPKP DIY menjadi Narasumber dalam pelatihan penyusunan Laporan 
Keuangan bagi calon penyusun laporan keuangan di lingkungan pemerintah 
kabupaten bantul. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai 
tanggal 1 April 2009 sampai dengan tanggal 4 April 2009. Peserta pelatihan 
sebanyak 25 peserta, berasal dari Badan/ Dinas, RSUD, dan Kantor Kecamatan di 
lingkungan Pemkab Bantul. Pelatihan dilaksanakan di Ruang Santel Dinas 
Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah (DPAKD) Kabupaten Bantul, dan dibuka oleh 

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mewakili DPAKD Kabupaten Bantul. Pelaksanaan pelatihan 
dilatarbelakangi adanya reorganisasi Badan/ Dinas/ Kantor di LIngkungan Pemkab Bantul di awal tahun 2009. 
Perubahan struktur organisasi berdampak pada bergantinya staf penyusun laporan keuangan, sehingga 
diperlukan pelatihan, terutama untuk pegawai yang akan menyusun Laporan Keuangan tahun 2009. 
 

htt
p://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=31 



 

 

INDAHNYA PERAK DAN BANGUNAN 
TUA KOTAGEDE 

 

Kendati perak bukan cuma ada di Kota Gede, tak bisa disangkal 
penampilan kota ini berbeda, lebih dari sekadar tempat berburu 
aneka kerajinan dari perak. Kota kecil yang berjarak sekitar 10 
kilometer sebelah tenggara Yogyakarta ini, menyimpan sekitar 
170 bangunan kuno buatan tahun 1700 hingga 1930, 
"Kotagede tidak cukup disebut sebagai Kota Perak, tetapi Kota 

Tua (The Old Capital City)" menurut seorang budayawan Kotagede, Achmad Charris Zubair. 

Semenjak memasuki wilayah Kotagede, kita sudah bisa menikmati berbagai kerajinan perak yang 
dijual di bagian depan rumah penduduk sekaligus galeri (berbentuk Joglo yang biasanya untuk 
menerima tamu) dengan jenis dan harga yang beraneka ragam. 

Kerajinan perak sendiri merupakan budaya turun temurun. Pada awalnya kerajinan di Kotagede 
berupa emas, perak dan tembaga. Namun seiring waktu, kerajinan peraklah yang paling diminati. 
Sehingga para pengrajin lebih banyak memilih untuk mengolah perak hingga sekarang. Saat ini, 
kerajinan ini sudah diekspor ke manca negara. 

Sejak tahun 70-an, kerajinan perak produksi Kota Gede 
telah diminati wisatawan, baik yang berbentuk perhiasan, 
peralatan rumah tangga ataupun aksesoris penghias. 
Lokasi perajin perak di Kota Gede tersebar merata, mulai 
dari Pasar Kota Gede sampai Masjid Agung. Saat ini sekitar 
60 toko yang menawarkan berbagai produk kerajinan 
perak. 

Sedikitnya ada empat jenis tipe produk yang dijual, yakni 
filigri (teksturnya berlubang-lubang), tatak ukir (teskturnya menonjol), 
casting (dibuat dari cetakan), dan jenis handmade (lebih banyak ketelitian 
tangan, seperti cincin dan kalung). Secara umum hasil kerajinan perak di kota 
ini terbagi dalam 4 jenis, yaitu aneka perhiasan (kalung, gelang, cincin, 
anting), miniatur seperti kapal dan candi, dekorasi atau hiasan dinding dan 
aneka kerajinan lainnya. 

Mampirlah ke salah satu galeri untuk melihat berbagai kerajinan, mulai dari 
perhiasan, benda pajangan atau alat makan 
dari perak yang dibuat dengan sentuhan artistik para pengukir 
perak Kotagede, senyuman dan sapaan hangat akan menjadi 
sambutan yang menyenangkan untuk mengawali perjalanan 
menelusuri Kotagede. 

Menurut sejarahnya, sebelum berkembang menjadi sentra 
kerajinan perak, Kota Gede merupakan ibu kota Kerajaan 
Mataram yang pertama, dengan raja pertama Panembahan 
Senopati. Panembahan Senopati menerima kawasan yang waktu 
itu masih berupa hutan yang sering disebut Alas Mentaok dari 

Sultan Pajang, Raja Kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kota Gede menjadi ibu kota hingga tahun 
1640, karena raja ketiga Mataram Islam, Sultan Agung, memindahkannya ke Desa Kerto, Plered, 
Bantul. 

 

WARNA-WARNI 
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 Keberadaan perajin perak muncul seiring dengan lahirnya Mataram, juga tak luput dari peran 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang masuk ke Yogyakarta sekitar abad ke-16 silam. 
Waktu itu, banyak pedagang VOC yang memesan alat-alat rumah tangga dari emas, perak, 
tembaga, dan kuningan ke penduduk setempat. Ibu kota memang dipindah dari Kota Gede ke 
Plered, tapi itu tidak membuat para perajin ikut-ikutan pindah. Mereka yang biasanya melayani 
kebutuhan raja itu tetap mempertahankan dan menjalankan usahanya dengan menjualnya ke 
masyarakat umum. 

 
Dari pengaruh Kerajaan Mataram dan VOC inilah, maka rumah-rumah 
pada waktu itu bergaya campuran Jawa dan Eropa, atau juga disebut 
rumah Kalang. Rumah Kalang adalah rumah khas orang kalang yang 
waktu itu merupakan sebutan untuk orang-orang pendatang yang 
diundang oleh Raja untuk menjadi tukang ukir perhiasan 
kerajaan.Keunikan Rumah Kalang ini adalah adanya perpaduan unsur 
Jawa dan Eropa, yaitu joglo yang dijadikan rumah induk terletak di 
bagian belakang dan di depan bangunan model Eropa.Bangunan joglonya, 
khususnya pendopo sudah termodifikasi menjadi tertutup, tidak terbuka 
seperti pendopo joglo rumah Jawa. Pendopo Jawa umumnya terpisah dari 
bangunan utamanya, sedangkan yang ini menyatu.sudah menerima 
sentuhan lain. (niken) 

 

 

 

Masakan dan Makanan Khas Kotagede 
Berbicara tentang Kotagede, kurang lengkap rasanya jika 
belum mencicipi santapan lezat sate karang khas Kotagede. 
Bukan karena satenya sekeras karang sehingga dinamakan 
demikian, melainkan karena nama desa tempat Pak Prapto 
(penemu resep sate karang) menjual satenya adalah Desa 
Karang. Jangan khawatir bila mencicipinya, sate ini 
merupakan sate sapi manis dengan dua keunikan. Keunikan 
pertama pada tiga pilihan sambalnya, sambal kacang, sambal 
kecap atau saus-kocor. Yang dimaksud saus kocor, sambal 
yang mirip sambal rujak yang manis, asam dan encer. 
Keunikan kedua dari sate ini, penjual akan menyediakan beras 
kencur sebagai minuman pendamping Sate Karang. Sebuah 
perpaduan yang menyegarkan. 

 

Sebelum pulang, jangan lupa membeli oleh-
oleh "kipo", juga merupakan makanan khas 
Kotagede. Terbuat dari tepung beras dan diisi 
dengan parutan kelapa yang dibumbui gula. 
Dibentuk seukuran jari Kipo yang sudah 
masak dibakar sebentar diatas anglo dengan 
arang dan dihidangkan dengan alas daun 
pisang dapat kita temukan di pasar maupun di 
toko oleh-oleh yang ada disepanjang jalan 
Kota Gede. (niken) 
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Sahabat kita edisi kali ini adalah pilihan kita semua, ya mereka tak lain adalah pegawai 
teladan tahun ini di Perwakilan BPKP DI Yogyakarta.  
Yuk kita kenal mereka lebih dekat… 

Cak Har   
Adalah panggilan akrab untuknya, lahir di 
Tulungagung 51 tahun yang lalu tepatnya 2 
Agustus 1958.Dengan penampilan yang 
sederhana, santun, ramah serta suka menolong 
itulah yang membuat kita merasa dekat dan 
senang bergaul dengannya. 

Meski lahir di tulungagung, Jawa Timur pria yang 
hampir tak pernah absen dilapangan badminton 
ini ternyata melalui sebagian besar masa kecilnya 
hingga dewasa di Kotagede Yogyakarta 
menjadikannya sangat fasih berbahasa jawa krama dan luwes menari (wah jadi Cak Jowo nih). 

Menurutnya penuturannya pada  tahun 1979 dengan berbekal ijazah SMP Cak Har mendaftar dan 
diterima bekerja di kantor yang dulu masih bernama Kantor Akuntan Negara Perwakilan DIY dan 
berkarya sebagai juru ketik ketika itu. Tekad kuat dan Ketekunan beliau membawanya untuk belajar 
dan lulus SLTA April 1986 dan membuka kesempatan beliau bercita-cita menjadi pembantu akuntan 
kala itu namun karena aturan kepegawaian saat itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk 
meraihnya. Namun tidak mengurungkan niatnya untuk terus bersemangat bekerja. Ditunjukkan 
dengan kepiawaian beliau menjadi bendahawaran sejak mendapat kesempatan mengikuti diklat 

Bendahawaran (A) Oktober 1992. Beragam tugas telah menempanya 
sampai saat ini di tempat beliau mengabdikan diri di BPKP DIY hingga 
saat ini( sudah 30 th ya Cak?... hemm…lama juga ya Cak?...). Tugas-
tugas di perwakilan BPKP DIY selama ini dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab, begitupun saat kita memilihnya menjadi Bendahara 
Koperasi Karya Audita, dengan senyum ramah yang tak pernah lepas 
dari wajahnya Cak Har sabar melayani kita yang antri mengambil 
tabungan di depan ( pinjem ni ye). 

Alhamdulillah kata Cak Har, dengan didampingi istri tercinta Ny Siti 
Suwarni dan karunia 2orang anak yang 
sehat serta rumah idaman di 
Ponggalan RT 18 RW VI Kel Giwangan, 
Umbul Harjo, saya merasa nyaman 
bekerja di perwakilan BPKP DIY, 
semoga saya dapat tetap bekerja 
dengan baik, tidak ada halangan suatu 

apapun dan dalam keadaan sehat walafiat hingga pensiun nanti. 
(amin amin ya Robal Alamin) 

Pesannya buat kita semua, mari jaga dan pertahankan kekompakkan 
yang telah kita bina ini.  
(BPKP YOGYA… DAHSYAT…DAHSYAT…DAHSYAT) 

Profil Sahabat Kita 
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Nama : Hartoyo 
Lahir : Tulungagung, 2 Agustus 1958 

Panggilan : Cak Har 
Motto : Tanamlah Padi niscaya  

Rumput akan tumbuh 



 

 

 

MAS IWAN AP 
 

Menjadi pegawai teladan, merupakan amanah yang cukup berat 
menurutnya ( wah nyantai aja Mas… pilihan kita Insya Allah ndak 
salah kok ). Apalagi teman- teman yang disayangi sekarang suka 
memanggilnya Mas Teladan suka membuat mukanya bersemu 
merah ( seperti mo dilamar aja Mas..). Tapi kebaikkan hatinya 
membuatnya tidak pernah bisa marah pada teman-temannya meski 
banyak yang suka menggodanya dan selalu memanggilnya untuk 
meminta tolong maupun sekadar bertanya walau kerjaan 
menumpuk ( itu tanda sayang Mas…). 

Sosok yang berpembawaan tenang dan tidak pernah ketinggalan dengan Dhuha ini selain membaca 
suka sekali ngoprek-oprek computer (wah komputer kantor harus di cek tuh Pak Syarif…). Ternyata 
sudah cukup banyak melanglang buana Indonesia, mengawali penempatannya di Perwakilan BPKP 
Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun, kemudian bergeser ke Perwakilan BPKP Provinsi Nusa 
Tenggara Timur selama 4 tahun. Panggilan Jiwanya yang suka belajar dan terus belajar  
menempatkannya di Perwakilan BPKP Provinsi DIY untuk mengikuti Program S2 di Magister 
Ekonomka Pembangunan, UGM dan telah diwisuda 28 April yang lalu dan berhak menyandang gelar 
M.Ec Dev. 

Jangan lupa sosok mungil yang setia mendampinginya, dan memberinya 3 buah hati yang lucu-lucu 
juga merupakan rekan kita di Bidang IPP, Wiwik Widyaningrum istri tercinta yang sudah diliriknya 
sejak SMA ( Gita cinta from high school nih Mas…) 

Impian yang ingin dicapainya yaitu, memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan mempersiapkan 
yang terbaik untuk kematian. Pesannya untuk kita semua, Bekerja dengan tulus dan jujur untuk 
memberikan yang terbaik buat BPKP.  

(PAK BIJAK… Yess!, MAS PRIMA… Oke!) 

Nama : Iwan Agung Prasetyo 
Lahir : Pati 14 April 1974 
Panggilan : Mas Iwan AP 

Motto : Hidup adalah Ibadah 

www.bpkp.go.id 

Redaksi Buletin Paris Review mengucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan atas  kontribusi tulisan, artikel, saran dalam penyusunan 
bulletin ini. 

Tulisan, saran dan masukan dari rekan-rekan untuk edisi berikutnya 
dapat disampaikan kepada redaksi melalui email: yogya@bpkp.go.id 
atau disampaikan secara langsung kepada redaksi: (Sasono Adi, 
Ilham Nurhidayat, Niken K atau Rosalia K) 
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"IKRAR PUNGGAWA BPKP DIY"  

 
Kami Punggawa BPKP DIY, berikrar untuk terus melestarikan 10 prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
KESATRIA JAWA: 

 

1. WIJAYA 

 Punggawa BPKP DIY berjiwa tenang, sabar dan bijaksana serta tidak lekas panik dalam 
menghadapi berbagai macam persoalan 

2. MANTRIWIRA 

 Punggawa BPKP DIY berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa 
terpengaruh tekanan dari pihak manapun 

3. NATANGGUAN 

 Punggawa BPKP DIY berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara sebagai 
tanggung jawab dan kehormatan 

4. SATYA BAKTI PRABU 

 Punggawa BPKP DIY memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak 
dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa 

5. SARJAWA UPASAMA 

 Punggawa BPKP DIY harus rendah hati, tidak boleh sombong, congkak dan tidak sok berkuasa 

6. DIROSAHA 

 Punggawa BPKP DIY rajin dan tekun bekerja, serta memusatkan rasa, cipta, karsa dan 
karyanya untuk mengabdi kepada kepentingan umu 

7. SUMANTRI 

 Punggawa BPKP DIY harus tegas, jujur, bersih dan berwibawa 

8. AMBEK PARAMA ARTA 

 Punggawa BPKP DIY pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih 
penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum 

9. WASPADA PURWA ARTA 

 Punggawa BPKP DIY selalu waspada dan mau mawas diri untuk melakukan perbaikan 

10. PRASAJA 

 Punggawa BPKP DIY berpola hidup sederhana, tidak berfoya-foya atau serba gemerlap. 

    (Disarikan dari "ASTA DASA KOTAMANING PRABU") 
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