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Majalah Sentarum,
Apa itu Sentarum? Apakah terdapat filosofi tertentu di
dalam pemilihan nama tersebut?
Ada yang mengatakan bahwa Sentarum adalah sentuhan romantis. Sentuhan romantis antara pegawai BPKP
Kalbar dan Provinsi Kalimantan Barat. Bisa jadi. Namun,
makna Sentarum ternyata lebih dalam dan memiliki
sejarah sendiri.
Pernahkah Anda mendengar tentang Danau Sentarum?
Untuk sebagian besar orang mungkin asing, bahkan
untuk orang Kalimantan Barat sekalipun. Danau
Sentarum merupakan danau terbesar dan satu-satunya
di Kalimantan Barat yang terletak di Kabupaten Kapuas
Hulu. Konon danaunya sangat indah, biota bawah airnya
pun memukau, ditambah lagi di sana terdapat berbagai
macam spesies ikan arwana. Cukup menarik untuk dikunjungi, yah meskipun kita harus siap fisik karena
jaraknya yang jauh dari Pontianak.
Kembali lagi ke asal mula pemilihan nama Sentarum.
Danau yang merupakan muara penampungan air dari
berbagai sungai dan tempat itu, telah membentuk suatu
harmoni indah yang menjadi latar belakang kenapa
dipilihnya nama Sentarum. Adanya Majalah Sentarum
diharapkan menjadi wadah pertukaran informasi dan
pengetahuan serta media silaturahim baik untuk warga
BPKP Kalbar maupun semua pembacanya. Majalah ini
juga diharapkan menjadi salah satu sarana untuk turut
andil dalam membangun WTA dan mewujudkan WBK di
Provinsi Kalimantan Barat, serta mendukung kegiatan
promosi dan misi kebudayaan yang memperkenalkan
budaya Provinsi Kalimantan Barat kepada pembaca di
seluruh Indonesia.
Akhirnya sekian prakata dari redaksi, semoga Majalah
Sentarum bermanfaat bagi kita semua.
Tim Redaksi
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Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Patut kiranya kita bersyukur, atas perkenanNya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat dapat menerbitkan Majalah Sentarum. Sebagaimana filosofi
yang melatarbelakangi penamaan majalah ini, saya berharap dengan
adanya Majalah Sentarum dapat tercipta suatu harmoni bagi para
pegawai BPKP Kalbar khususnya, dan tentunya pembaca pada
umumnya dalam bertukar informasi dan pengetahuan.
Saya sampaikan juga apresiasi yang tinggi atas kerja keras Tim Sentarum yang telah mewujudkan terbitnya Majalah Sentarum. Hasil ini tentunya sangat bermanfaat bagi BPKP
Kalbar untuk menjadi wadah bagi semua pegawai dan pembaca dalam berkontribusi mewujudkan satu misi
membangun Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pewujudan WTA adalah pondasi bagi upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ide WTA muncul
sebagai konsekuensi amanah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dengan pencapaian WTA yang baik unit kerja dapat dikategorikan ke dalam unit kerja yang menerapkan
zona integritas. Sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012, dijelaskan bahwa WBK
hanya akan terwujud apabila didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam
instansi pemerintah. Komitmen tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas. Zona
Integritas dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya
percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Edisi perdana Majalah Sentarum ini mengupas WTA dalam suatu pengantar. Oleh karenanya menarik untuk
kita baca untuk mengetahui keterkaitan WTA dengan WBK yang diibaratkan sebagai kehidupan pohon
bambu Tiongkok.
Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi BPKP Kalbar bahwa bertepatan dengan penerbitan perdana Majalah
Sentarum, BPKP juga tengah memperingati hari jadinya yang ke 30. Saya ucapkan “Selamat Ulang Tahun
BPKP” semoga dengan tema yang diusung dalam ulang tahun yang ke 30 ini ”Dengan SPIP dan RB Kita
Tegakkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani” seluruh jajaran BPKP Kalbar dapat menerapkan tema
tersebut secara konkrit dan konsisten.
Terakhir, keberadaan Majalah Sentarum ini diharapkan juga dapat menjadi media untuk menyebarluaskan
produk-produk unggulan BPKP dan juga memotivasi seluruh jajaran birokrasi di Kalimantan Barat untuk
turut andil membangun Wilayah Tertib Administrasi guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. Semoga.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panijo
Kepala Perwakilan
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Kantor Kami
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Achmad Yani
Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427
Faksimili (0561) 712428
Email: kalbar@bpkp.go.id
Website: bpkp.go.id

Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa
Sudarsono
Periode 1970 - 1973
Sangkut Tampubolon
Periode 1973 - 1979
Drs. Rupingi Djajusman
Periode 1979 - 1984
Drs. A.F. Sarumpaet
Periode 1984 - 1992
Drs. Wahjwanto
Periode 1992 - 1995
Drs. Harditya Kadarisman
Periode 1995 - 1998
Drs. Soeroso Donosapoetro, M.M.
Periode 1998 - 2001
Drs. Sukirman
Periode 2001 - 2003
H. Sidik Wijoto, S.H. M.Hum.
Periode 2003 - 2007
Hari Setiadi, Ak. Msc.
Periode 2007 - 2010
Bambang Wahyudi B, S.E., M.M.
Periode 2010 - Maret 2012
Panijo, Ak., M.M.

Periode April 2012 - sekarang
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Cover dalam

WTA
(Suatu Pengantar)
Penerapkan WTA di setiap unit kerja
terkecil bagaikan akar pohon bambu yang
menyebar ke setiap penjuru.

D

i awal tahun 2013 ini
Indonesia digemparkan oleh kasus
korupsi impor daging sapi di
lingkungan Kementerian Pertanian.
Berikutnya muncul berita tentang
korupsi proyek simulator SIM yang
melibatkan petinggi Polri. Apa yang
terjadi dengan bangsa ini? Kenapa
sampai detik ini Bangsa Indonesia
masih belum bisa terbebas dari
korupsi?
Sudah 67 tahun sejak Bangsa
Indonesia
memproklamasikan
kemerdekaannya, perang melawan
korupsi tidak pernah berhenti untuk
tetap dikobarkan oleh pemerintah.
Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk menghilangkan
tindak pidana korupsi, mulai dari
pembuatan UU Tipikor sampai
dengan membentuk lembaga anti
korupsi. Namun sampai detik ini,
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Bangsa Indonesia masih belum bisa
membebaskan diri dari korupsi.
Perkembangan pemberantasan
korupsi mulai terlihat maju ketika
pemerintah menerbitkan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 yang menginstruksikan setiap instansi pemerintah untuk turut serta melakukan
upaya
pemberantasan
tindak
pidana korupsi di instansi masingmasing. Dengan menyerahkan
proses pemberantasan korupsi
kepada masing-masing instansi
pemerintah,
pemberantasan
korupsi diharapkan mampu berjalan
efektif. Proses pemberantasan
korupsi memang tidak dapat hanya
kita serahkan kepada satu lembaga
saja, setiap warga negara juga harus
turut serta dalam memberantas
tindak pidana korupsi. Menanggapi
instruksi tersebut Kementerian
Perdagangan
mencanangkan

rubrik utama
"Wilayah Tertib Administrasi" di
lingkungan Kementerian Perdagangan. Wilayah Tertib Administrasi ini diharapkan mampu mempercepat pemberantasan korupsi.
Lantas, apa itu "Wilayah Tertib
Administrasi" dan bagaimana
korelasinya dengan pemberantasan korupsi?
Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, dahulu penulis akan
menceritakan sebuah kisah tentang kehidupan pohon bambu
yang berasal dari Tiogkok. Kisah
ini menceritakan tentang pertumbuhan pohon bambu yang dimulai
dari tahun pertama hingga tahun
kelima. Berikut kisahnya.
Alkisah di sebuah desa di
pedalaman Tiongkok, ada seorang
petani yang menanam sebuah
pohon bambu Tiongkok. Dalam
tahun pertama pohon ini ditanam,
disiram dan dirawat dengan baik
tapi pertumbuhanya tetap tidak
berubah. Kemudian pada tahun
kedua, petani dengan ekstra hatihati memupuk dan memelihara
pohon bambu ini, tapi pohon ini
belum juga tumbuh. Begitu seterusnya petani itu memelihara
pohon bambu sampai tahun
keempat.
Selama empat tahun penuh
pergi dan dating seperti matahari
terbit dan terbenam. Petani itu
dengan berbagai usaha mencoba
merawat pohon bambu tersebut
tapi tidak ada perubahan nyata
yang signifikan terjadi selama periode itu.

Kemudian, menjelang tahun
kelima pohon bambu Tiongkok ini
akhirnya bertunas dan tumbuh
sampai tinggi delapan kaki hanya
dalam satu musim. Ini tampaknya
seperti sebuah keajaiban.
Apakah pohon kecil tersebut
bersembunyi dan tertidur selama
empat musim hanya untuk
tumbuh dengan pesat di tahun
kelima? Ternyata selama empat
tahun di dalam tanah ia mengembangkan suatu sistem supaya akar
cukup kuat untuk mendukung
potensi pertumbuhan yang sangat
cepat di tahun kelima dan selanjutnya.
Seandainya pohon tidak
berkembang dari dasar sebagai
pondasi yang kuat, dia tidak akan
bisa mendukung pertumbuhan
pohon bambu yang tinggi dan
kuat.
Ya, kisah pohon bambu di
atas dapat kita ibaratkan sebagai
proses pemberantasan korupsi.
Untuk
dapat
memberantas
korupsi perlu dibuat pondasi yang
kuat terlebih dahulu. Wilayah
Tertib Administrasi inilah yang
nantinya dapat digunakan sebagai
pondasi yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi.
WTA
merupakan
suatu
capaian instansi yang menggambarkan tercapainya rencana kerja
secara tepat waktu dan secara
efisien, tertib penataan BMN/
BMD, tertib administrasi belanja
perjalanan dinas, terselenggaranya penilaian risiko secara rutin,

tersusunnya Fraud Control Plan,
tercapainya level kompetensi
APIP yang memadai, telah ditindaklanjuti rekomendasi dari BPK
dan APIP, penyerapan anggaran
yang optimal dalam rangka mendukung kinerja dan kepatuhan
kepada peraturan, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi.
WTA ini diterapkan di setiap
unit kerja di bawah suatu instansi
dan penerapannya akan dinilai
secara periodik. Penerapkan WTA
di setiap unit kerja terkecil yang
berada di bawah instansi pemerintah atau kementerian/lembaga
bagaikan akar pohon bambu yang
menyebar ke setiap penjuru. Hal
ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperkuat pondasi
sampai ke bagian terkecil di suatu
instansi.
Unit kerja yang memperoleh
predikat WTA ini akan diajukan
untuk menjadi unit kerja yang
menerapakan zona integritas di
lingkungannya.
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Sekilas WTA

W

TA
merupakan
suatu
capaian
instansi
yang
menggambarkan tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan
secara efisien, tertib penataan
BMN/BMD, tertib administrasi
belanja perjalanan dinas, terselenggaranya
penilaian
risiko
secara rutin, tersusunnya Fraud
Control Plan, tercapainya level
kompetensi APIP yang memadai,
telah ditindaklanjuti rekomendasi
dari BPK dan APIP, penyerapan
anggaran yang optimal dalam
rangka mendukung kinerja dan
kepatuhan kepada peraturan,
serta pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi pada
instansi tersebut.
Ide wilayah tertib administrasi
diawali dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2012 tentang Wilayah Tertib Administrasi
di lingkungan Kementerian Perdagangan, serta keputusan
Menteri Perdagangan
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RI
Nomor
1064/M-DAG/
KEP/9/2010 tentang Petunjuk
Teknis Penetapan dan Penilaian
Wilayah Tertib Administrasi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ide WTA muncul sebagai
konsekuensi dari amanah Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
diktum 6 yang secara tegas
menyebutkan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemda
untuk
menciptakan Wilayah Bebas
Korupsi.
Perhatian
dan
keseriusan
pemerintah dalam mewujudkan
Wilayah Tertib Administrasi dan
Wilayah Bebas Korupsi dinyatakan
dalam berbagai Instruksi Presiden
antara lain Inpres Nomor 4 Tahun
2011
tentang
Percepatan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun
2013 yang mencangkup strategi
pencegahan, Strategi
Penegakan Hukum,

strategi Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan,
strategi
kerjasama
Internasional
dan
Penyelamatan Aset Hasil Tipikor,
Strategi Pendidikan dan Budaya
Anti Korupsi, serta mekanisme
pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.
Indikator instansi mencapai
WTA terbagi atas tiga kelompok
tertib yaitu tertib pengelolaan
keuangan dan BMN/BMD, tertib
pengawasan, dan tertib SPIP.
Parameter
penilaian WTA
mencangkup 5 komponen, yaitu
pelaksanaan kinerja, pengelolaan
keuangan dan barang milik
negara, pengelolaan SDM, hasil
pengawasan internal, eksternal,
dan atau masyarakat, dan pelaksanaan
percepatan
pemberantasan korupsi. Selain kelima
parameter tersebut, Kementerian
Perdagangan juga menambahkan
SPIP dan zona integritas yang merupakan program Kementerian
PAN dan RB.

rubrik utama

Sistem Pengawasan Nasional
Penataan kembali APIP melalui pembentukan
Kementerian Pengawasan diharapkan dapat mengeliminir terjadinya tumpang
tindihnya pengawasan, maupun kegamangan dalam melakukan pengawasan
karena masalah kewenangan.

H

adirnya tiga paket undangundang yang mengatur
keuangan yakni UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah
menggugat kemapanan konsep pengelolaan keuangan Negara pada sistem
presidensial yang dianut Indonesia.
Ketiga
undang-undang
tersebut
cenderung menerapkan sistem parlementer dengan masuknya kekuasaan
lembaga ekstern yaitu legislatif (DPR)
dan BPK dalam pengelolaan keuangan
Negara.
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Pasal 4 UUD 1945 menyatakan
bahwa Presiden adalah pemegang
kekuasaan pemerintahan. Selaku
Kepala Pemerintahan, Presiden
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut kemudian
dikuasakan
kepada
menteri/pimpinan lembaga dan
diserahkan kepada gubernur/
bupati/walikota selaku kepala pemerintahan di daerah. Sehingga,
pengelolaan keuangan Negara
tersebut secara hirarki merupakan
tanggung jawab menyeluruh dari
seluruh instansi, baik di pusat
maupun di daerah yang mendapat
tanggung jawab dari Presiden untuk mengelola keua-ngan Negara
di ranah tugasnya masing-masing.

12
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Adanya kekuasaan untuk
mengelola keuangan Negara
tersebut menimbulkan akuntabilitas publik (President Accountability) dalam kaitannya penyelenggaraan Negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada alenia
empat Pembukaan UUD 1945.
Untuk memastikan bahwa
tujuan bernegara tersebut dapat
dicapai, Presiden menyusun RPJM
untuk perencanaan pembangunan
lima tahunan. RPJM selanjutnya
dijabarkan secara tahunan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).
RPJMN maupun RKP pada
dasarnya adalah pelaksanaan
tugas-tugas manajerial yang
dilaksanakan oleh organisasi

administrasi Negara (kementerian
lembaga) untuk membantu Presiden mencapai tujuan Negara.
Namun demikian, tidak ada
lembaga yang dapat menjamin/
memastikan bahwa tujuan Negara
tersebut telah tercapai. Masingmasing organisasi administrasi
Negara (kementerian/lembaga)
meskipun telah mempertanggungjawabkan kinerjanya managerial accountability), namun tetap
bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah berkaitan
dengan tugas dan fungsi masingmasing
kementerian/lembaga
(single accountability).
Selain itu, masih banyak
permasalahan dalam pengelolaan
keuangan Negara, salah satunya
karena
sistem
pengawasan

internal yang kurang maksimal
karena kelemahan APIP saat ini,
yakni independensi, profesionalitas, dan permasalahan sistem.
Independensi jelas menjadi
kelemahan utama dalam hal pengawasan, karena pegawai APIP
merupakan pegawai lembaga
yang bersangkutan, yang dipilih
oleh pimpinan lembaga yang akan
diawasi. Ruang lingkup pengawasan APIP juga terbatas, dan hanya
dilakukan kepada pimpinan lembaganya.
Menyangkut profesionalitas,
masih banyak latar belakang
pendidikan APIP yang tidak
sesuai. Selain itu, komitmen atas
integritas dan kompetensi juga
lemah, selain kuatnya sifat-sifat
sungkan, sering terjadinya nepotisme, dan ingin melindungi korps.
Secara sistem, APIP juga dihadapkan pada persoalan tumpang
tindihnya pengawasan karena
kurang jelasnya pembagian tugas
antar lembaga pengawasan.
Oleh karena itu, perlu
ditetapkan suatu Sistem Pengawasan Nasional yang dapat menjamin bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Negara oleh Presiden
mengarah
pada
pencapaian
tujuan bernegara. Pembentukan
Kementerian Pengawasan adalah
salah satu usulan dalam upaya
penataan kembali peran APIP
dalam satu Sistem Pengawasan
Nasional.
Diperlukan pengawasan internal yang kuat (strong internal control) yang secara independen

mampu mengawal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) yang dijabarkan
dalam program-program strategis
kementerian/lembaga.
Kementerian
Pengawasan
mempunyai domain pengawasan
pada ranah strategis dengan ruang lingkup nasional. Pada tataran
strategis, tujuan pengawasan
intern adalah memastikan bahwa
akuntabilitas keuangan Negara
dilaksanakan secara utuh dan
menyeluruh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
dalam suatu sistem pengendalian
intern yang efektif untuk mencapai tujuan program pembangunan
yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tingkat taktis maupun
teknis, domain pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
intern di kementerian/lembaga
maupun di pemerintah daerah
atas seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi lembaga.
Pengawasan
pada
ranah
strategis dilaksanakan pada koridor pengawasan intern melalui
peran assurance dan consultancy
dengan sasaran pada program
strategis
yang
merupakan
kegiatan lintas sektoral yang
dalam pelaksanaannya melibatkan
beberapa
kementerian/
lembaga.
Sasaran pengawasan juga
meliputi Kebendaharaan Umum
Negara
pada
Kementerian
Keuangan yang dikuasakan oleh

Presiden
untuk
melakukan
pengelolaan fiskal, sekaligus
sebagai wakil pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan Negara
yang dipisahkan. Pengawasan
juga mencakup penugasan dari
Presiden serta permasalahan yang
berkembang
di
masyarakat
(current issues).
Penataan
kembali
APIP
melalui pembentukan Kementerian Pengawasan diharapkan
dapat mengeliminir terjadinya
tumpang tindihnya pengawasan,
maupun kegamangan dalam
melakukan pengawasan karena
masalah kewenangan. Sehingga
dengan adanya Kementerian
Pengawasan dapat ditetapkan
satu
Kebijakan
Pengawasan
Nasional
(Jakwasnas)
untuk
mengawal setiap proses pengelolaan keuangan Negara di setiap
kementerian/lembaga maupun di
tingkat pemerintah daerah.
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ZI –WBK
I

npres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penyusunan Rencana
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) oleh Bappenas 2004-2009 menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu instruksi Inpres tersebut adalah instruksi kepada seluruh kementerian, lembaga, instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan
program Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hingga saat ini program ZI dan WBK masih
belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan untuk mewujudkan WBK harus diawali dengan
komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh perangkat instansi pemerintah yang akan menerapkannya.
Zona Integritas
Zona Integritas (ZI) adalah
sebutan atau predikat yang
diberikan kepada Kementerian/
Lembaga/Pemda yang pimpinan
dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan
birokrasi yang bersih dan
melayani. ZI dicirikan dengan
adanya program pencegahan
korupsi yang konkrit sebagai
upaya dari percepatan pemberantasan korupsi. Pencanangan ZI
dicirikan
dengan
penandatanganan
Dokumen
Pakta
Integritas yang dilakukan oleh
pimpinan dan seluruh pegawainya. Penandatanganan ini dipublikasikan secara luas dengan
tujuan agar semua pihak dapat
memantau, mengawal, menga-

14
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wasi, dan berperan serta dalam
program kegiatan pencegahan
korupsi.
Kementerian dan lembaga
yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/
Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan
korupsi secara terpadu sesuai kebutuhan K/L/Pemda bersangkutan. Untuk mengefektifkan pelaksanaan zona integritas ini diperlukan pembinaan yang dilakukan
oleh Unit Penggerak Integritas
(UPI) bersama instansi terkait,
misalnya BPKP, BKN, dan LKPP.
Unit Penggerak Integritas bertugas untuk memberikan dorongan
dan dukungan administratif dan
teknis kepada unit kerja dalam
melaksanakan
kegiatan

pencegahan korupsi. Tugas UPI
secara ex-officio dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) pada masingmasing instansi.
Bentuk
konkrit
yang
dilakukan oleh UPI adalah
memberikan
sosialisasi,
pelatihan,
coaching,
kajian
sistem, fasilitasi, atau bentukbentuk pembinaan teknis lainnya.
Pihak KPK berfokus pada
kegiatan pencegahan korupsi,
pihak PAN dan RB berfokus pada
kegiatan reformasi birokrasi,
sedangkan pihak Ombusman
Republik Indonesia (ORI) akan
berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan. Instansi pemerintah
yang telah melaksanakan ZI

Membangun Zona Integritas
Mewujudkan WBK

dalam kurun waktu yang
memadai dan memperoleh opini
minimal
W a ja r
D en gan
Pengecualian (WDP) melakukan
identifikasi unit kerja yang
berkinerja
baik
dapat
diusulkan menjadi unit kerja
berpredikat WBK pada Menteri
PAN dan RB untuk dilakukan
penilaian.
Penilaian Zona Integritas
Penilaian unit kerja yang
diusulkan oleh pimpinan K/L/
Pemda dilakukan oleh Tim Penilai
Independen yang beranggotakan
Kementerian PAN dan RB, KPK,
dan ORI. Ada dua indikator yang
digunakan dalam penilaian, yaitu
indikator mutlak dan indikator
operasional. Indikator mutlak ini
berupa minimum requirement
yang harus dipenuhi sebagai pre
requisite
untuk
penilaian
selanjutnya. Jika suatu unit kerja
tidak dapat memenuhi nilai
minimal indikator mutlak, maka
unit kerja yang bersangkutan
dinyatakan gugur sebagai calon
WBK.
Indi ka to r
op e ra si o nal
meliputi dua indikator, yaitu
indikator
utama
program

pencegahan korupsi dan indikator
penunjang. Indikator utama ini
memiliki bobot penilaian 60%
sedangkan indikator penunjang
berbobot 40%. Untuk dapat
ditetapkan sebagai WBK, nilai
tertimbang kedua aspek operasional harus lebih besar dari 80
(>80). Jika suatu unit kerja dapat
memperoleh
nilai
lebih
besar dari 90 (>90) maka unit
kerja tersebut dapat diusulkan
sebagai Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM). Jika suatu
unit kerja telah diusulkan menjadi
unit kerja berpredikat WBK maka
Menteri PAN dan RB dapat
menerbitkan surat keputusan
yang menetapkan unit kerja
tersebut berpredikat Wilayah Bebas Korupsi, sedangkan unit kerja
berpredikat Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani ditetapkan
oleh Presiden.
Unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK dan
WBBM tidak serta merta dapat
“berleha-leha”.
Penetapan
predikat WBK ini dapat dicabut
jika
sewaktu-waktu
ditemui
hal-hal yang menyebabkan tidak
terpenuhinya indikator penilaian.
Oleh karena itu, senantiasa
diperlukan
pembinaan
dan

pengawasan
yang
efektif
terhadap unit kerja tersebut.
Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan
diperlukan untuk memperoleh
predikat WBK maupun untuk
mempertahankan
predikat
tersebut. Pembinaan ini dapat
dilakukan dengan cara asistensi
perbaikan sistem dan prosedur,
fasilitasi yang memadai, pelatihan
teknis
dengan
tujuan
mempersempit peluang melakukan korupsi. Pembinaan kepada
pegawai bertujuan untuk memperbaiki niat untuk meninggalkan
perbuatan yang melanggar hukum,
terutama
tindak
pidana korupsi.
Pengawasan terhadap unit
kerja yang berpredikat WBK dapat dilakukan oleh masyarakat
m aupun
T im
Pem antau
Independen.
Kem enterian
PAN dan RB dapat menunjuk
Pemantau Independen yang bertugas untuk memantau dan
mengawasi unit kerja WBK. Apabila dari hasil pemantauan terdapat bukti bahwa terdapat tindakan yang dapat menggugurkan
predikat WBK, maka predikat
WBK tersebut akan dicabut.
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Lingkungan
Pengendalian

K

ata pengendalian
muncul pertama
kali dalam kamus
referensi Inggris pada tahun 1600.
Seiring berjalannya waktu sistem
pengendalian terus berkembang
secara dinamis. Pada tahun 1949
sistem pengendalian intern mulai
dikenalkan oleh American Institute
of Certified Public Accountant
(AICPA). Selanjutnya pada tahun
1960, Government Audit Office
(GAO) memperkenalkan unsurunsur pengendalian intern. Pada
perkembangan
selanjutnya
Comittee of Sponsoring Organization for the Tradeway (COSO)
mengubah
persepsi
baru
mengenai pengendalian dan
unsur-unsurnya.
Di Indonesia sendiri dikenal
bermacam-macam nama sistem
pengendalian, diantaranya Sistem
Pengendalian Manajemen (SPM),
Sistem Pengendalian Intern (SPI),
dan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah (SPIP) yang diusung
oleh BPKP.
Sistem pengendalian pada
dasarnya dibuat dengan tujuan
untuk memastikan tercapainya
tujuan manajemen. Lalu mengapa
sistem pengendalian itu berubahubah? Apakah dengan perubahan
itu menunjukkan bahwa sistem
pengendalian
yang
dibuat
sebelumnya tidak efektif dalam
mencapai tujuan organisasi? Apa
perbedaan SPIP yang diusung
BPKP dengan sistem pengendalian sebelumnya?
Sistem pengendalian sebelumnya lebih berfokus kepada
hard control, sedangkan SPIP
kepada soft control dengan kelima
unsurnya.
Kelima unsur tersebut adalah
Lingkungan
Pengendalian,
Penilaian
Risiko,
Kegiatan
Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi, serta Pemantauan
Pengendalian Intern. Pada gam-

bar matriks kubus SPIP di atas
unsur lingkungan pengendalian
terletak pada bagian paling bawah
sebagai landasan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini
menggambarkan unsur Lingkungan Pengendalian merupakan
fondasi dari unsur-unsur pengendalian lainnya yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap
efektifitas pengendalian intern
pemerintah.
Lingkungan
pengendalian
adalah kondisi yang dibangun dan
diciptakan dalam suatu instansi
pemerintah yang mempengaruhi
efektifitas pengendalian intern.
Poin penting dalam definisi lingkungan pengendalian adalah
“kondisi yang mempengaruhi
efektifitas pengendalian intern”.
Hal ini berarti efektif atau
tidaknya suatu pengendalian yang
dibangun sangat dipengaruhi oleh
lingkungan pengendalian. Jika
lingkungan pengendalian sudah

terbangun dengan baik, manajemen dapat membangun keempat unsur yang lainnya dengan
mudah. Begitu pula sebaliknya
lingkungan pengendalian yang
buruk
dapat
mengurangi
efektifitas keempat unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
lainnya.
Lingkungan
pengendalian
akan efektif bila organisasi
memiliki orang-orang berkompeten yang memahami tanggung
jawabnya, batas kewenangannya,
memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang
penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan seharusnya.
Adalah kenyataan yang mendasar bahwa komitmen manusia
bagaikan sebuah gelombang,
yang tergambar bagaikan bukit
dan lembah. Di satu waktu komitmen dapat mencapai puncaknya,
namun di lain waktu komitmen
dapat turun hingga ke dasar
lembah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkrit
untuk menjadikan komitmen itu
tetap stabil.
Peran
pimpinan
sangat
penting
dalam
menjaga
komitmen
pegawai
karena
pimpinan berperan sebagai tone
at the top (penetapan “irama atau
nada” oleh pimpinan). Hal ini
berarti peran pimpinan sangat
dominan
dalam
mengatur
jalannya pengendalian di lingkungannya.

Lingkungan
pengendalian
adalah komponen pengendalian
internal yang bersifat "soft
control" yang bersifat dinamis.
Soft control di sini berarti cara
menilai efektifitasnya diperoleh
dari pendapat dan persepsi para
pegawai. Pendapat dan persepsi
ini sangat subyektif, penilaian
setiap
pegawai
terhadap
lingkungan pengendalian yang
dibentuk oleh manajemen dapat
berbeda-beda, bergantung pada
kepuasan
pegawai
terhadap
organisasi dan pekerjaannya.
Stephen R. Covey, dalam
bukunya, The 8th Habit menyebutkan bahwa manusia memiliki empat dimensi yaitu tubuh, pikiran,
hati, dan jiwa. Keempat dimensi
ini mencerminkan empat kebutuhan motivasi dasar bagi manusia,
yaitu untuk hidup (bertahan
hidup), menyayangi (ikatan batin),
belajar (tumbuh dan berkembang), dan meninggalkan nama
baik (makna dan sumbangan).
Lingkungan kantor yang penuh dengan rasa kekeluargaan
dapat menumbuhkan ikatan batin
antar pegawai. Dengan adanya
ikatan batin ini diharapkan
mampu menciptakan kondisi harmonis di antara pegawai, yang
akhirnya dapat menumbuhkan
kenyamanan dalam bekerja.
Setiap orang pasti ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Untuk dapat menjadi lebih baik
seorang pegawai harus senantiasa
belajar untuk meningkatkan kom-

petensinya. Kesempatan belajar
yang luas dapat memicu seseorang untuk lebih mencintai
organisasinya. Dengan begitu
mereka dapat senantiasa termotivasi dalam bekerja.
Beberapa pegawai bekerja
untuk mengaktualisasikan diri
mereka. Wujud aktualisasi diri
seorang pegawai yang ideal
adalah ketika dia bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di
sekitarnya. Dengan mengetahui
bahwa apa yang dia kerjakan dapat bermanfaat dan menambah
nilai guna bagi masyarakat dan
organisasi, seorang pegawai dapat bersemangat dalam bekerja.
Pemahaman terhadap motivasi dasar inilah yang harus diperhatikan untuk dapat mengoptimalkan bakat, kecerdikan, kreatifitas dan komitmen pegawai.
Dalam hal ini, pimpinan dapat berperan untuk mewujudkannya
dengan:
 mengadakan kegiatan yang dapat memupuk rasa kekeluargaan;
 memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi
pegawai; dan
 memberikan
pemahaman
kepada
pegawai
akan
pentingnya tugas yang diembannya.
Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan komitmen dari
para pegawai sehingga lingkungan pengendalian dapat berjalan
efektif.

Mei 2013 | Edisi I | Sentarum

17

kajian pengawasan

Mengentaskan
kemiskinan
melalui
pendekatan
pembangunan yang berbasiskan pada pemberdayaan
masyarakat desa yang mandiri dengan Program PNPM
Mandiri Perdesaan

D

rangka
mengentaskan kemiskinan
dan
kemandirian
masyarakat, pemerintah telah mewujudkan suatu program pemberdayaan masyarakat. Dimulai tahun
2007 pemerintah mencanangkan
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri yang
terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan,
serta PNPM Mandiri Daerah Khusus
dan Tertinggal. PNPM Mandiri
Perdesaan adalah program untuk
mempercepat
penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan. Pendekatan PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan
pengembangan
dari
Program
Pengembangan Kecamatan (PPK),
yang selama ini dinilai berhasil.
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Pelaksanaan program bertujuan yang akan berdampak pada
kemandirian masyarakat dalam
mengentaskan kemiskinan.
Tujuan umum PNPM Mandiri
Perdesaan adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan
dan pengelolaan pembangunan.
Sedangkan tujuan khususnya
meliputi:
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan atau
kelompok perempuan dalam
pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian
pembangunan;

b.

Melembagakan pengelolaan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan
sumber daya lokal;
c. Mengembangkan kapasitas
pemerintahan desa dalam
memfasilitasi
pengelolaan
pembangunan partisipatif;
d. Menyediakan
prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan
oleh masyarakat;
e. Melembagakan pengelolaan
dana bergulir; dan
f. Mendorong terbentuk dan
berkembangnya kerja sama
antar desa.
Dalam pelaksanaannya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
dibiayai dengan pinjaman luar
negeri antara pemerintah Indonesia dengan Word Bank. Pelaksanaan program terdiri dari 2
kegiatan yaitu pembangunan
sarana dan prasarana serta dana
bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Penyaluran dana tersebut
berupa dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) dengan sumber
dana yang berasal tidak saja dari
APBN, tetapi juga APBD, swadaya
masyarakat, dan dari partisipasi
dunia usaha.
Sasaran dari Program PNPM
Mandiri
Perdesaan
meliputi
masyarakat miskin di perdesaan,
kelembagaan masyakat miskin
diperdesaan dan juga kelembagaan pemerintah lokal. Sedangkan alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbang-

kan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin.
Untuk pelaksanaannya oleh
masyarakat dibuat kelembagaan
baik di tingkat Kecamatan maupun Desa. Ditingkat Kecamatan
dibentuk dan dikembangkan
Badan Kerja sama Antar Desa
(BKAD), Tim Verifikasi, UPK,
Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
dan Pendamping Lokal (PL).
Sedangkan di tingkat desa dipilih,
ditetapkan, dan dikembangkan
Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) dengan kualifikasi
teknik dan pemberdayaan, Tim
Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara.
Dengan dibentuknya lembaga
tersebut,
pelaksanaan
kegiatan oleh masyarakat dapat
terstruktur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan PNPM MP sehingga tujuan yang diharapkan
dapat dicapai dengan baik dan
bermanfaat. Mengingat kegiatan
tersebut dilaksanakan langsung
oleh masyarakat dan didampingi
oleh fasilitator, dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku
maka dibuatlah alur kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan,
hal penting yang harus dilakukan
adalah melakukan orientasi atau
pengenalan kondisi yang ada di
desa dan kecamatan. Kegiatan
yang dilakukan dalam rangka
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pengenalan desa diantaranya
adalah:
1. Mengidentifikasi potensi dan
sumber daya yang dapat
mendukung
pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan di
tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan pada tahap sebelumnya;
2. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai
melalui PNPM Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya;
3. Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa
(tahunan atau jangka menengah);
4. Inventarisasi data kependudukan, program selain
PNPM Mandiri Perdesaan
yang akan masuk ke desa.
Untuk mengawal dan memastikan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
program, maka peran BPKP
sangat strategis dalam melaksanakan audit atas program tersebut. Hal itu terbukti dengan dipercayanya BPKP oleh Word Bank
selaku pemberi pinjaman kepada

pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan audit BPKP, norma
serta standar audit yang digunakan secara umum tetap mengacu
pada standar audit internasional
sebagaimana ditetapkan dalam
TOR audit oleh pihak World Bank.
Selain itu pelaksanaan audit oleh
BPKP atas PNPM Mandiri Perdesaan mencakup aspek keuangan,
sistem pengendalian intern program, kinerja program, serta
aspek kepatuhan program. Oleh
karena itu, tujuan audit PNPM
meliputi empat aspek sebagai
berikut:
1. Memberikan opini mengenai
tingkat kewajaran penyajian
laporan keuangan program
sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada
program yang bersangkutan
(audit keuangan);
2. Memberikan penilaian atas
kecukupan rancangan sistem
pengendalian intern program
guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas
tingkat efektifitas implementasinya di lapangan;
3. Memberikan penilaian terha-

dap pencapaian kinerja program berdasarkan indikatorindikator kinerja yang telah
ditetapkan;
4. Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan tertentu yang ditetapkan; dan
5. Mengidentifikasi dan menginformasikan apabila dari
hasil audit dijumpai adanya
indikasi terjadinya fraud
dalam pelaksanaan kegiatan
program.
Dengan adanya perencanan, pelaksanaan, serta pengawasan
yang baik, diharapkan Program
PNPM Mandiri Perdesaan berjalan
sesuai dengan tujuan dengan out
put masyarakat yang mandiri dan
berdayaguna dalam pengentasan
kemiskinan.

I don't care how poor a man is; if he has family, he's rich.
~Dan Wilcox and Thad Mumford
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GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

B

erbicara mengenai GCG
(Good Corporate Governance) akan menjadi
sangat luas. Oleh karena itu, pembahasa GCG akan diulas secara
garis besar. GCG dalam Bahasa
Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik. Artinya adalah
suatu proses dan struktur yang
digunakan untuk meningkatkan
kinerja dan keberhasilan usaha
serta akuntabilitas korporasi guna
mewujudkan nilai Pemilik Modal
dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilainilai etika.
Pada dasarnya BUMN maupun
BUMD wajib hukumnya menerap-

kan GCG di dalam perusahaannya
secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam rangka penerapan GCG
perusahaan dituntut harus memiliki
prinsip
seperti
Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF).
1. Transparansi (Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
menyampaikan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan pada pihak yang berkepentingan;
2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan tugas, kewenangan
dan hak, serta pelaksanaan dan
mekanisme pertanggungjawaban
masing-masing organ perusahaan
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sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif dan
efisien;
3. P e r t a n g g u n g j a w a b a n
(Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
4. Kemandirian (Independency)
Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan tanpa pengaruh/
tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan
dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tujuan utama penerapan
GCG juga harus ditentukan agar:
 Perusahaan memiliki daya
saing yang kuat, sehingga
mampu
mempertahankan
keberadaannya dan hidup
berkelanjutan
 Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,
transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan
kemandirian pengelola perusahaan
 Mendorong pengelola perusahaan sehingga dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa
dilandasi nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun
kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;

Apabila suatu BUMN/BUMD
sudah menerapkan GCG dalam
menjalankan operasional perusahaan, maka penerapan GCG tersebut perlu diukur untuk memastikan bahwa GCG telah berjalan
dengan baik, dengan melakukan
pengukuran
dalam
bentuk
penilaian
(assessment)
dan
evaluasi (review). Penilaian dilakukan oleh pihak independen,
sedangkan evaluasi dilaksanakan
oleh BUMN/ BUMD yang bersangkutan. Pelaksanaan penilaian dan
evaluasi
dilakukan
dengan
menggunakan
indikator/parameter yang ditetapkan oleh
Kementerian
BUMN
sesuai
dengan keputusan Nomor KEP16/S.MBU/2012 tanggal 19 Juni
2012.
Manfaat dilakukan pengukuran terhadap penerapan GCG
adalah
1) Mengetahui tingkat pemenuhan “kriteria GCG/best practices” dengan kondisi nyata
yang diterapkan di BUMN/
BUMD.
2) Memiliki profil penerapan
GCG, sehingga praktik-praktik
di perusahaan yang sudah baik
(kekuatan) senantiasa dapat
dipertahankan
dan
area/
bidang/peluang yang lemah
dapat diperbaiki, sehingga
peningkatan kualitas dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan
3) Konsistensi penerapan GCG
dapat dimonitor.

Mengingat pentingnya penerapan GCG pada entitas sektor bisnis, maka perusahaan BUMN/
BUMD sudah selayaknya wajib
menerapkan GCG dalam mengelola jalannya perusahaan. Salah satu
contoh BUMD yang sedang gencar
menerapkan GCG adalah PDAM.
Urgensi penerapan GCG pada
PDAM didasari bahwa dari 340
PDAM yang ada, yang masih aktif
sebanyak 310. Dari yang aktif
tersebut, 80 berkondisi sehat
(25,81%), 114 kurang sehat
(36,77%), dan 116 PDAM tidak sehat (37,42%) - sumber Jawa Pos 21
Agustus 2008. Selain itu, dari 274
PDAM (yang kinerjanya diaudit
BPKP - tahun 2011) hanya 150
PDAM yang sehat dan memberikan kontribusi pada Pemerintah
Daerah. Selebihnya dalam kondisi
tidak sehat dan belum memberikan kontribusi pada Pemda karena
berbagai permasalahan.
Permasalahan-permasalahan
tersebut terkait dengan regulasi
GCG yang belum diatur, beberapa

regulasi tentang PDAM tidak sejalan dengan GCG, Kepala Daerah
selaku pemilik umumnya belum
aware sepenuhnya atas penerapan
GCG, masalah manajemen, keuangan, dan teknis PDAM.
Atas dasar permasalahanpermasalahan tersebut, maka
sangat dibutuhkan komitmen dari
segala unsur yang meliputi dewan
pengawas, direksi, dan SPI untuk
menerapkan GCG secara konsisten. Hal ini bertujuan:
 Mengoptimalkan nilai PDAM
agar perusahaan memiliki daya
saing yang kuat, baik secara
regional maupun nasional, sehingga
mampu
mempertahankan keberadaannya dan
hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan
PDAM.
 Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,
transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan
kemandirian pengelola perusahaan;

 Mendorong pengelola perusa-

haan agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, serta
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap stakeholders maupun
kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian
daerah dan nasional; dan
 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
Mengingat sangat pentingnya
GCG maka sudah seharusnya
BUMN/BUMD menerapkan GCG
dalam mengelola jalannya perusahaan secara sehat baik secara
operasional maupun secara pertanggungjawaban dalam mencapai
tujuan perusahaan.
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M

engawali karir sebagai ajun lulusan STAN
tahun 1986, Bapak Panijo, Kepala Perwakilan
BPKP Perwakilan Kalimantan Barat ini sangat
disegani bawahannya. Pria kelahiran Klaten, 3 Mei 1963 ini,
sudah melanglangbuana kemana saja, mulai dari ajun di
Perwakilan BPKP Semarang (Jawa Tengah) kemudian sebagai
Ketua Tim di Perwakilan BPKP NTT di Kupang (1994-1997) dan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (1997-1998). Beliau juga
sempat menjabat sebagai Kasi Pengeluaran di Perwakilan
BPKP Papua (1998-2000).
Karirnya semakin mulus di tahun 2001-2004, saat beliau menjabat sebagai Kasubbag Umum di Perwakilan BPKP Jawa Barat.
Dari Jawa Barat inilah beliau dipromosikan menjadi Kepala
Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Jambi (2004-2007).
Berikutnya, masih dengan jabatan yang sama beliau ditempatkan di Perwakilan BPKP Jawa Tengah (2007-2008) dan di
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (2008-2012). Karir beliau
masih menanjak, saat sosok tinggi besar berkumis yang
berkharismatik ini, dipromosikan menduduki jabatan sebagai
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat sejak Bulan April
2012 sampai dengan sekarang.
Sisi lain suami dari ibu Asih Winarti ini adalah kegemarannya
dalam berolahraga, mulai dari tenis lapangan, bulu tangkis,
dan bersepeda. Bahkan BPKP Kalbar Gowes Community pertama kali dibentuk oleh beliau bertepatan dengan pembukaan
peringatan hari ulang tahun BPKP ke 29. Dalam hal gowes,
jadwal rutin setiap Hari Minggu tidak pernah terlewatkan oleh
beliau bersama goweser mania Perwakilan BPKP Kalimantan
Barat, bahkan sering juga bergabung bersama para goweser
seluruh Kota Pontianak.
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Data Pribadi
Nama
NIP
Agama
Tempat Lahir
Tanggal Lahir

: Panijo
: 19630503 198503 1 001
: Islam
: Klaten
: 3 Mei 1963

Riwayat Pendidikan
Strata

Pendidikan

Tahun

SD

Sekolah Dasar

1967

SLTP

Sekolah Menengah
Pertama

1980

SLTA

Sekolah Menengah Ekonomi
Atas / Akuntansi

1983

D III

Sekolah Tinggi AKuntansi
Negara / Akuntansi

1986

SI / D IV

Sekolah Tinggi AKuntansi
Negara / Akuntansi

1993

S2

Universitas STIKUBANK
Semarang / Manajemen

2008

Riwayat Penghargaan
Penghargaan

Tahun

Satya Lancana Karya Satya X Tahun

1999

Satya Lancana Karya Satya XX Tahun

2005

Konsultasi JFA
Pengasuh: Bang Siswo Raharjo
—-Kasubbag Kepegawaian BPKP Kalbar

Pertanyaan:
Kami dari pegawai Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mohon penjelasan terkait dengan permasalahan
JFA sebagai berikut:
1. Bagaimana dengan perlakuan atas adanya pejabat eselon IV (dulu auditor terampil, belum sarjana),
sekarang mau beralih menjadi auditor, dapat apa tidak?
2. Auditor telah lulus diklat terampil, tetapi pada saat ini yang bersangkutan telah lulus S-1. Apakah
pegawai tersebut bisa mengikuti inpassing?
3. Bagaimana dengan status pegawai yang sudah lulus sertifikasi Auditor Ahli, tetapi pada saat usulan
Bulan Januari 2013 masih berpangkat III A, sedangkan per 1 April 2013 telah naik ke pangkat III B,
apakah pegawai tersebut dapat mengikuti inpassing, namun dengan pangkat III B?
4. Seperti pertanyaan pada nomor 3 tetapi pegawai yang bersangkutan berpangkat III B, sedangkan
per 1 April 2013 telah berpangkat III C, apakah pegawai tersebut dapat mengikuti inpassing, namun
dengan pangkat III C?
5. Terdapat 1 (satu) pegawai (sudah sarjana) yang telah diangkat menjadi auditor oleh Bupati tanpa
persetujuan teknis dari BPKP, apakah yang bersangkutan dapat mengikuti inpassing, sedangkan yang
bersangkutan baru mengikuti diklat pembentukan ahli, belum ujian? Bagaimana pula dengan status SK
auditornya?
Pertanyaan:
1. Meskipun yang bersangkutan telah menduduki jabatan eselon IV, namun karena belum sarjana
pegawai tersebut tidak dapat mengikuti inpassing.
2. Pegawai yang telah lulus S-1, meskipun sertifikat yang dimiliki adalah auditor terampil, dapat
mengikuti inpassing.
3. Pegawai dimaksud dapat mengikuti inpassing dengan pangkat III B, tanpa ujian inpassing karena
yang pegawai bersangkutan sudah lulus ujian ahli. Kelengkapan kepegawaian yang diperlukan adalah
fotokopi SK terakhir pangkat III B.
4. Sama dengan jawaban pada nomor 3. Kelengkapan kepegawaian yang diperlukan adalah fotokopi
SK terakhir pangkat III C.
5. Auditor yang telah diangkat oleh Bupati tersebut dapat mengikuti inpassing dengan catatan harus
ada pembatalan/peninjauan ulang atas SK auditor yang telah diterbitkan.
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Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi di
Provinsi Kalimantan Barat
“Korupsi merupakan penghalang tujuan untuk
menyejahterakan masyarakat, sehingga korupsi harus
dicegah agar tujuan tersebut bisa terpenuhi. Jika
korupsi sudah bisa dicegah langkah selanjutnya adalah
memikirkan ide-ide ataupun inovasi bagaimana cara
mencapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat”

S

enin (6/5), terasa berbeda dari hari Senin
sebelumnya karena kota Pontianak
menjadi tuan rumah dalam acara “Kick Off
Meeting Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK – BPKP Tahun 2013”. Acara
tersebut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
(PKD), Iman Bastari, Deputi Pencegahan Korupsi KPK
-RI, Iswan Elmi serta Walikota Pontianak.
“Kota Pontianak sangat concern terhadap
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan
pelayanan publik. Hal ini ditegaskan dengan opini
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WTP
atas
laporan
keuangan
pemerintah daerah. Opini WTP ini
merupakan motivasi bagi kita untuk
menjadi lebih baik dalam hal tata
kelola
pemerintahan.
Mempertahankan WTP sangat sulit
apabila tidak didukung dengan tata
kelola pemerintahan yang bersih dari
korupsi. Namun demikian, selama kita
taat pada aturan, maka kita akan
tenteram. Pemkot juga berupaya agar
ke depan, seluruh kontrak yang
nilainya mencapai 5 milyar akan
diaudit oleh BPKP”, terang Sutarmidji
dalam penjelasannya.
Dalam sesi berikutnya, Iman Bastari selaku Deputi
Kepala BPKP Bidang PKD menyampaikan ucapan
terima kasih kepada KPK-RI yang telah mempercayai
BPKP sebagai rekan dalam upaya pencegahan
korupsi dengan dibentuknya Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan KPK-BPKP. Selanjutnya, Iman juga
mengingatkan kepada seluruh jajaran SKPD untuk
memahami pengelolaan keuangan daerah, karena
banyaknya aturan main dalam pengelolaan keuangan
daerah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh
Iswan Elmi, Deputi Pencegahan Korupsi KPK-RI.
Beliau menjelaskan alasan mengapa kita harus
mencegah korupsi serta tindakan yang harus
dilakukan jika korupsi sudah dapat dicegah. “Korupsi
m erupakan
penghalang
tujuan
untuk
menyejahterakan masyarakat, sehingga korupsi
harus dicegah agar tujuan tersebut bisa terpenuhi.
Jika korupsi sudah bisa dicegah langkah selanjutnya
adalah memikirkan ide-ide ataupun inovasi
bagaimana
cara
mencapai
tujuan
untuk
menyejahterakan masyarakat” tegasnya.

seputar kita

Kemeriahan
Pembukaan HUT BPKP
ke 30

P

agi hari, tanggal 3 bulan Mei menjadi
Jumat yang tidak biasa bagi BPKP
Perwakilan Kalimantan Barat. Pasalnya
pada hari tersebut diadakan pembukaan
HUT BPKP yang ke 30 tahun. Pembukaan dalam
rangka perayaan ulang tahun ini menjadi agenda
tahunan yang selalu dilaksanakan dengan meriah di
BPKP Kalbar. Para pegawai mulai dari struktural
sampai cleaning service ikut serta dalam perayaan
yang heboh ini.
Acara sendiri dimulai pada pukul 07.00 dengan
berkumpulnya para peserta dalam barisan yang
diurutkan sesuai kontingen masing-masing. Ada yang
berbeda pada perayaan tahun ini, dengan masuknya
kontingen Dharma Wanita dan gowes. Seperti yang
sudah diketahui khalayak banyak, BPKP Kalbar
mempunyai komunitas gowes yang bernama Kalbar
Gowes Community. Eksistensi komunitas ini sangat
kuat dan peminatnya pun cukup banyak.
Acara kemudian dilanjut dengan parade
kontingen memasuki lapangan dengan meneriakkan
yel-yel.
Performance paling luar biasa ditunjukkan
kontingen bidang AN yang meneriakkan yel-yelnya
dengan sangat bersemangat. Pertunjukan ini sendiri
dilakukan di depan Kepala Perwakilan yang telah
bersiaga di lapangan.

Upacara pembukaan dilaksanakan setelah
seluruh kontingen memasuki lapangan. Kepala
Perwakilan secara simbolis membuka acara
kemeriahan HUT BPKP yang ke 30 tahun dengan
melepaskan balon udara dengan banner bertuliskan
HUT BPKP ke 30.
Acara kemeriahan HUT ini diisi dengan
pertandingan olah raga antar bidang yang
memperebutkan piala bergilir dan sejumlah hadiah
menarik. Dalam kesempatan tersebut Kepala
Perwakilan mengingatkan agar setiap kontingen
bermain sportif dalam setiap pertandingan. Upacara
pembukaan tersebut juga dimanfaatkan oleh Kepala
Perwakilan untuk memperkenalkan kepada seluruh
pegawai sekaligus me-launching majalah Perwakilan
BPKP Kalbar, yaitu Majalah Sentarum.
Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Perwakilan
BPKP Kalbar karena acara ini bertepatan dengan
ulang tahun Kepala Perwakilan, Bpk. Panijo yang ke
50. Beliau mendapatkan suprise berupa tumpeng,
yang kemudian beliau potong untuk dibagikan
kepada pegawai seraya bersalaman mengucapkan
selamat ulang tahun.
Acara masih berlanjut dengan penanaman
pohon buah oleh Kepala Perwakilan dan para Kepala
Bidang/Bagian. Tanam pohon ini sendiri sebagai
bentuk kepedulian BPKP terhadap komitmen eco
office. Acara ditutup dengan pertandingan voli
ekshibisi antara pejabat
struktural dengan
pengendali teknis serta Dharma Wanita dengan
karyawati Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat.
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MEMBANGUN ETOS KERJA PROFESIONAL
MENJADIKAN KERJA ADALAH IBADAH

N

egara Indonesia mempunyai
hutan tropis
terbesar di dunia, dengan keanekaragaman
hayati dan plasmanutfah terlengkap
di dunia. Negara ini punya lautan terluas di dunia dan dikelilingi dua
samudra. Tidak heran lautannya
memiliki jutaan spesies ikan yang
tidak dimiliki negara lain.
Tetapi banyak paradoks di negeri kita
tercinta ini. Masih banyak keluarga
prasejahtera hidup dibawah garis
kemiskinan, di tengah negeri yang
katanya gemah ripah loh jinawi. Masih banyak orang Indonesia yang tidak bekerja alias menganggur diusia
produktif. Sebagai gambaran, pada
tahun 2009 penganggur di Indonesia
tidak kurang dari 11 juta orang. Sebuah ironi.
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Setiap orang berhak hidup sejah-tera.
Yang penting adalah caranya, yaitu:
“Bekerja”
Selanjutnya bagaimana agar kita
menjadi pribadi pekerja yang produktif sekaligus menjadikan pekerjaan
sebagai ladang ibadah dan menuai
kebaikan? Rahasianya adalah dengan
5 Spirit Etos Kerja Profesional Islami.
Yang pertama adalah kerja ikhlas.
Bekerja bukan hanya kebutuhan, tapi
juga kewajiban. Berpahala jika dilakukan berdosa jika ditinggalkan.
Yang kedua adalah kerja keras. Pekerjaan yang lebih baik adalah pekerjaan
seseorang dengan tangannya sendiri”
Yang ketiga adalah kerja cerdas.
Bekerja bukan semata cari uang tapi
juga mengembangkan potensi dan
kecerdasan.
Yang keempat adalah kerja tuntas.
Lakukan hari ini, jangan menunggu

apa yang bisa dikerjakan hari ini sampai
besok.
Dan yang terakhir adalah kerja kualitas.
Allah menyukai hamba-Nya yang ketika
bekerja dengan ihsan (profesional).
Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang
pada malam harinya merasa kelelahan
karena bekerja di siang harinya, maka
pada malam itu ia akan diampuni
Allah” (HR Ahmad).
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar aktifitas kerja yang rutin kita
jalani berbuah ibadah:
Selalu awali dengan niat yang baik. Niat
adalah visi hidup seseorang. Ia akan
mengarahkan ke mana perjalanan seorang hamba itu mengarah/menuju.
Berusaha menjaga harga diri dari maksiat. Tanamkan dalam diri kita komitmen: ”Jangan pernah BEKERJA di tempat
MAKSIAT atau BERMAKSIAT saat
BEKERJA”
Terus jaga akhlak, disiplin, jujur, dan
amanah. Akhlak yang baik dalam
bekerja akan melahirkan kenyamanan
bagi diri sendiri dan ketenangan bagi
orang lain.

“Bekerja bukan hanya
kebutuhan, tetapi juga
kewajiban. Berpahala jika
dilakukan, berdosa kalau
ditinggalkan”
Usahakan bekerja secara berjamaah.
Bekerja bersama-sama akan membuat
pekerjaan terasa RINGAN. Jangan pernah lalaikan kewajiban. Jangan pernah
berharap disegerakannya KEINGINAN
jika selalu menunda kewajiban.

KASIH
Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus:
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku
lebih dari pada mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya:
"Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah dombadomba-Ku."
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya:
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?"
Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar Tuhan, Engkau tahu,
bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya:
"Gembalakanlah domba-domba-Ku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: "Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka
sedih Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya:
"Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia berkata kepadaNya: "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu,
bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya:
"Gembalakanlah domba-domba-Ku (Yoh 21:15-17)
Saya membayangkan wajah Petrus dalam bereaksi
terhadap pertanyaan "Apakah engkau mengasihi Aku?"
untuk yang pertama, kedua dan ketiga. Waktu mendapatkan pertanyaan yang pertama, Petrus menjawab dengan
spontan, “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau,” Wajahnya gembira, senyumnya lebar.
Pada pertanyaan yang kedua, Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Kali in di sambil berpikir tentang
apa yang telah menjadi komitmennya, maka di depannya
terbentanglah segala hal yang telah ia buat untuk Tuhan
Yesus. Menurutnya, dia telah berbuat banyak, cukup, dan
relevan untuk menjadi dasar mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Rasanya tidak pernah dia melakukan
sesuatu yang membuat Tuhan Yesus kecewa.
Pada pertanyaan ketiga, Petrus melanjutkan introspeksinya lagi. Kali ini bukan apa yang telah dia perbuat
yang dipikirkan, melainkan kekurangan-kekurangan yang
selama ini dia lakukan, yang dia yakini Tuhan Yesus juga
tahu. Itulah sebabnya dia sedih mendengar pertanyaan
yang sama pada ketiga kalinya.
Ya, kasih memang bukan sekedar dikatakan. Tidak
cukup keluar dari bibir saja, tetapi membutuhkan komitmen atau tanggung jawab dan tindakan nyata.
Menjawab bahwa “Aku mengasihi Engkau” yang
pertama tadi mungkin hanyalah keluar dari bibir saja,
hanyalah kata-kata saja.
Yang kedua haruslah merupakan suatu komitmen

lentera hati

atau janji. Suatu pilihan yang akan terus menerus dipilih
sampai kapanpun secara konsisten. Bila suatu saat
memilih yang lain, dikatakan telah melanggar komitmen.
Hal ini mengingatkan pada janji pernikahan yang dikrarkan
suami isteri, “Saya berjanji setia kepadanya dalam untung
dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup.” Itulah komitmen.
Mungkinkah memegang komitmen seperti itu terus
menerus? Bukankah sesekali kita sengaja atau tidak sengaja mengingkari komitmen tersebut? Ya. Memang tidak
dapat dipungkiri. Itulah sebabnya, ada yang namanya pertobatan. Karena kasih juga, maka kesalahan akan diampuni, dimaafkan. Namun jauh lebih mulia jika kita bisa memegang komitmen tersebut tanpa melanggarnya.
Dan yang ketiga komitmen tersebut diwujudkan dengan tindakan nyata. Apalah artinya kasih jika tanpa kenyataan? Tindakan-tindakan yang nyata diperlukan untuk
mewujudkan kasih itu. Petrus mewujudkannya dengan
menggembalakan domba-dombanya, jemaatnya. Para Ibu
menyediakan makanan di rumah. Para pegawai melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itulah
cara mewujudkan kasih.
Apakah Saudara mengasihi Tuhan? Jika ya, wujudkanlah kasih Saudara itu dengan tindakan-tindakan
yang berkenan kepada-Nya. Memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Apakah Saudara mengasihi keluargamu?
Jika ya, laksanakanlah tugas-tugas Saudara sehingga dapat menyejahterakan keluarga Saudara dan sesama.
Apakah Saudara mengasihi Negara Indonesia? Jika ya,
wujudkanlah dengan melaksanakan tugas-tugas Saudara
yang dapat menguatkan Negara ini.
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cita rasa

TEMPOYAK

Berbicara mengenai Wisata Kuliner
yang ada di Indonesia, berbagai ragam rasa santapan
makanan utama maupun camilan tidak akan ada habisnya.
Nah, karena Majalah Sentarum ini mengkhususkan wilayah
Kalimantan Barat maka pada edisi kali ini kita akan ulas
habis beberapa santapan maupun camilan yang biasa
dinikmati di Kota Khatulistiwa ini.
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Makanan khas Melayu ini dibuat oleh master
chef dengan keahlian khusus dengan penuh
keuletan dan kesabaran dalam mengolahnya,
bayangkan saja makanan berbahan dasar
buah durian yang difermentasi selama 4 hari,
spektakuler bukan. Rasanya pun semakin
mantap apabila ditumis bersama udang dan
disajikan dengan nasi hangat. Santapan ini
biasa disebut “Tempoyak”. Makanan asli
Melayu ini biasa disajikan di acara selamatan.
Kalaupun ingin merasakannya setiap saat
setiap waktu, bisa dicoba di rumah Makan
Melayu Seribu Dinar yang pasti diolah langsung dari tangan master chef dari Melayu.
Tunggu apalagi, yuk mampir pas jam makan
siang dikala perut keroncongan, pasti nikmat.
Selain santapan utama, ada pula berbagai
camilan yang khas dari kota yang dilalui
Sungai Kapuas ini. Mulai dari Lempok,
Lemang maupun Lapis Legit. Camilancamilan tersebut terbuat dari bahan dasar
yang berbeda-beda.

Warna warni
PANTUN
Sisir berlipat di depan kaca,
Sirih dari pulau mutiara.
Pemanis kata selamat membaca,
Awal bismillah pembuka bicara.

Malam hari main kulintang,
Ditemani sobat sobat tersayang.
Gimana hati kagak bimbang,
Kepala botak minta dikepang.

CERITA LUCU

Kali ini kita akan mengulas camilan lapis legit,
camilan yang tidak asing ditelinga kita ini, disini
lapis legit disajikan sangat spesial lain dari biasanya. Beraneka macam rasa bisa kita coba. Dari
rasa durian, rasa kismis, rasa pandan, rasa plum,
rasa kacang kenari, dan masih banyak lagi. Camilan
yang sangat lembut dilidah ini, sangat cocok dinikmati di sore hari ditemani teh panas. Selain itu
camilan ini sering menjadi jamuan Lebaran Idul
Fitri ditemani dengan kue nastar, kue castengel.
Lapis legit yang menggugah rasa ini bisa juga
dijadikan oleh-oleh khas Pontianak karena rasanya
yang beraneka ragam dan tentunya tekstur yang
lembut dan pas di lidah. Penasaran ingin mencoba,
silakan singgah di Le Gita Cakes di Jalan A. Yani
atau di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Nah, itu tadi
sebagian kecil santapan serta camilan yang khas
dari Pontianak. Sayang sekali kan kalau pernah
landing dan berlabuh di Kota Khatulistiwa tapi
belum pernah merasakan santapan beserta camilannya. Jadi tunggu apalagi, selamat mencoba ya!

*Kejadian ini terjadi di showroom*
A : Gimana mas, jadi beli mobilnya?
B : Gak jadi.
A : Lho, kenapa?
B : Mobilnya gak ada standarnya, kalo parkir susah.
A : Loe kira motor “ -_____-“
*Percakapan ini terjadi di dapur antara seorang
anak dan ibunya*
Ibu : Nak, bantuin Mami masak dong!
Anak : Oke, Mami.
Ibu : Masukin garam 1 sendok, ya.
Anak : Sudah Mami.
Ibu : Kalo sudah jangan lupa kasih salam.
Anak : Assalamualaikum.
Ibu : Daun salam woy “ -_____-“
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enulis, bukan hanya
m e n y u s u n
beberapa
huruf
hingga dapat memiliki makna
sebagai sebuah kata. Tidak juga
sekadar merangkai kata menjadi
kalimat. Namun menulis, adalah
bagaimana mengolah daya cipta
dan rasa untuk selanjutnya
dituangkan menjadi sebuah karya
yang bisa dibaca dan dapat
dimakna.
Menulis, jaman sekolahan dulu
layaknya mengarang dalam mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Belum
terlalu suka saat itu, paragraf
pembuka
senantiasa
dimula
dengan kalimat “Pada suatu hari”.
Entah kenapa mesti harus selalu
kalimat itu yang ditulis pada baris
pertama di bawah judul. “Pada
suatu hari aku pergi ke pantai
bersama ayah dan ibuku”, judul
Liburan. Lain waktu “Pada suatu
hari Ibu Budi pergi ke pasar
membeli sayuran”, judul Ibu Budi.
Atau pernah juga “Pada suatu hari
aku melihat seorang polisi yang
gagah sekali”, judul Cita-citaku.
Dan masih banyak lagi “Pada suatu
hari” yang lain. Meski sepintas
kelihatan
seperti
menjiplak,
anehnya karangan dengan tema
apapun tetap bisa dimulai dengan
kalimat itu. Ga percaya? Coba aja:)
Menulis, masih di jaman sekolahan
juga, selain mengarang dalam
mapel Bahasa Indonesia adalah
termasuk salah satunya menulis
surat izin kepada wali kelas dengan
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Menulis, Sebuah Karya
berbagai macam alasan agar dapat
tidak masuk sekolah. Meski samasama “mengarang”, tantangan
(baca: risiko) mengarang sebagai
pelajaran
dengan
mengarang
alasan untuk izin tentu berbeda,
sehingga proses penulisannya pun
terutama menyangkut isi, pada
penulisan surat izin tentunya
sedikit lebih “serius”. Serius tidak
dalam artian menggunakan format

yang standar, namun serius, dalam
upaya membentuk isi karangan.
Jika isinya dinilai jelek, mengarang
sebagai pelajaran mungkin hanya
akan diberikan nilai 5 atau 6 oleh
guru Bahasa Indonesia. Akan tetapi
jika isi karangan surat izin yang
dinilai jelek oleh wali kelas dan
terbaca alasan yang mengada-ada
misalnya, tidak hanya angka 5 atau
6 sebagai nilai yang akan diperoleh
dari guru wali kelas namun bisa jadi
angka 5 atau 6 juga sebagai jumlah
cubitan atau jeweran dari ayah dan
bunda tercinta:)
Kembali ke masa-masa sekolahan,
mungkin ada satu karya dalam

menulis yang meski memiliki risiko
jauh lebih tinggi di atas mengarang
surat izin tadi namun secara olah
cipta dan rasa boleh disebut
sebagai sebuah maha karya,
sebuah masterpiece! Mulai dari
bentuk dan ukuran hurufnya, jenis
kertas dan aromanya, dan lebihlebih kepada pemilihan katakatanya, semuanya akan amat
sangat diperhatikan dengan teliti
dan hati-hati. Bukan angka 5 atau 6
yang ditakuti, tapi beroleh puja-puji
atau malah caci maki akan jadi
pertaruhan diri. Yupz, surat cinta
kepada pujaan hati:) Bagaimana
cara penulisan huruf agar tertata
rapi, penggunaan kertas dengan
aroma yang paling wangi, atau
pemilihan kata yang (berusaha)
untuk menarik pujaan hati adalah
tantangan tersendiri yang dihadapi
guna mengharap akan dapat
diterima dengan puja puji sekaligus
bersiap diri agar tidak ditolak
dengan segala caci maki:)
Karangan dalam mapel Bahasa
Indonesia, surat izin tidak masuk
sekolah dan surat cinta untuk sidia
adalah wujud kecil karya kita dalam
menulis. Tanpa menggunakan
banyak teori dan referensi, bahwa
bagaimana mengolah daya cipta
dan rasa untuk selanjutnya
dituangkan menjadi sebuah karya
yang bisa dibaca dan dapat
dimakna, iyah, itulah hakikatnya
menulis.

galeri foto
Mediasi Serah Terima Aset
Mediasi serah terima aset antara Pemerintah Kabupaten
Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Kalbar. Disepakati
dalam pertemuan tersebut pembentukan Tim Teknis
untuk bersama-sama melakukan inventarisasi dan
penghitungan ulang aset yang bermasalah.

Pelantikan Kabid Investigasi
BPKP Kalbar melantik Kepala Bidang Investigasi yang
baru Bpk. Hasoloan Manalu, menggantikan Bpk. Asol
Komar yang selanjutnya akan bertugas di Perwakilan
BPKP D.I. Yogyakarta. Acara dihadiri oleh seluruh pegawai dan undangan dari Dharma Wanita.

Penandatanganan
Pakta Integritas
Senin, 28 Januari 2013, telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai BPKP Kalbar yang
dilaksananakan di Aula BPKP Kalbar. Acara dibuka
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Perwakilan.

Workshop Audit untuk Rakyat
Workshop Audit Untuk Rakyat terselenggara atas kerja
sama antara Jawa Pos dengan USAID. Dialog yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kalbar tersebut bertema
“Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan
Media Massa”. Hadir sebagai narasumber adalah dari
BPKP, Kementerian PAN dan RB, KIP dan UKP4.
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galeri foto
Diklat Prosedur PBJ
Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kebijakan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa
pemerintah, mulai dari persiapana pengadaan sampai
dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa (PBJ) sesuai
dengan Prepres 54 Tahun 2010.

Pemaparan Tupoksi BPKP
Politeknik Negeri Pontianak mengadakan kunjungan ke
BPKP untuk mengikuti pemaparan tupoksi dari BPKP.
Acara yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa jurusan
akuntansi ini dibawakan oleh kepala bidang IPP.

Pengajian Maulid Nabi
Bertempat di Aula Gedung A Lantai 3 Perwakilan BPKP
Kalimantan Barat diadakan pengajian dengan tema
“Meniti Keteladanan, Menyelami Keagungan Rasulullah
SAW”. Pengajian ini diadakan oleh Badan Amalan Islam
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Penandatanganan MoU
Penandatanganan MoU Kerjasama Peningkatan Manajemen Pemerintah dan SDM Pemerintah Kabupaten
Sambas antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan
BPKP Perwakilan Kalbar
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galeri foto
Ospek Ajun Baru
“Menjadi PNS tidak lagi sama ketika masih menjadi maha-

siswa, jadi pola pikir serta sikap harus diubah, karena
setiap perilaku mempunyai konsekuensi terhadap
organisasi kita, BPKP” demikan Kepala Perwakilan
berpesan kepada ajun-ajun baru yang ditempatkan di
Perwakilan BPKP Kalbar.

Gowes Ulang Tahun Bulog
Dalam rangka memperingati HUT Bulog, diadakan
gowes bareng yang diikuti juga oleh pegawai dari
Perwakilan BPKP Kalbar. Tampak Kepala Perwakilan
BPKP Kalbar bersama Kepala Bulog Divre Kalbar sesaat
dilakukannya start tanda dimulainya gowes bareng
pegawai Bulog.

Futsal Bersama
Tim Futsal BPKP Kalbar aktif menjalin pertandingan
persahabatan dengan tim futsal di beberapa instansi.
Salah satunya adanya mengikuti pertandingan ekshibisi
dengan tim futsal BRI Pontianak dan tim futsal dari
Bulog.

Doa Pagi
Setiap hari senin pagi, Perwakilan BPKP Kalbar melaksanakan doa pagi bersama yang diikuti oleh seluruh
pegawai. Kesempatan tersebut dimanfaatkan juga sebagai media untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Selain
hari Senin, doa juga dilaksanakan setiap hari Jumat,
sebelum dimulainya senam pagi.
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galeri foto
Tour de Singkawang
BPKP Kalbar terkenal dengan klub gowesnya yang dijuluki Kalbar Gowes Community.
Dalam kesempatan ini gowes BPKP melakukan Tour de Singkawang.
Terlihat di samping para goweser berfoto di
Tugu Alianyang.

Voli HUT BPKP
Dalam memperingati HUT BPKP yang ke 30, BPKP
Kalbar melaksanakan lomba olahraga antar bidang,
salah satunya adalah lomba voli.
Foto di samping menunjukkan tim AN melawan tim APD
yang berpose sebelum pertandingan.

Senam Pagi di Jumat Sehat
BPKP Kalbar setiap Jumat pagi menyelenggarakan
senam bersama. Senam dibuka dengan doa pagi.
Senam ini bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani dan sarana mengakrabkan pegawai satu sama
lain. Selain itu juga untuk mengurangi kepenatan
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Apa Kata Mereka
Di ulang tahun BPKP yang
ke 30 ini, apa harapan Anda
untuk BPKP kedepannya?

Kematangan usia di angka 30 sudah
semestinya membuat dewasa insaninsan di dalamnya. Mementingkan
kesuksesan bersama lebih utama dari
kesuksesan individu di dalamnya.
Dirgahayu BPKP, semoga jaya insaninsan di dalamnya.
Adam Fuadi – Auditor Madya
Saya baru masuk di BPKP, lembaga
ini sudah berumur 30 tahun. Sungguh
saya ingin menimba ilmu di sini.
Semoga semakin amanah dalam
mengemban tugasnya.
Salam BPKP 2011.
Nurul Azhari – Calon Auditor

Tiga puluh tahun adalah usia yang
sudah cukup dewasa, semoga di 30
tahun ini kinerja BPKP semakin
diakui oleh orang banyak, semakin
eksis, semakin mantap dan bagus
SDM-nya. Selamat ulang tahun
BPKP, semoga tetap jaya.
Dessi Arifianti – Auditor Pelaksana

Selamat ulang tahun BPKP yang ke 30
tahun, semakin dewasa, semoga tetap
jaya. Mari kita tingkatkan peranan kita
bagi bangsa dan negara. Tetap kompak
dan mudah-mudahan kita selalu dalam
lindungan Allah SWT.
Rusdy Sofyan – Auditor Muda
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Apa Kata Mereka
Kehidupan ini adalah perjuangan dalam artian
bahasa, kita ada di dunia ini adalah untuk berjuang dan secara khusus keberadaan kita di
BPKP ini berjuang untuk lebih maju baik dari
segi capaian fisik maupun rohani. Perjuangan
yang hakiki adalah perjuangan mengharap
ridhonya Allah SWT.
Untung Suropati — Arsiparis

Selamat Ulang Tahun BPKP yang ke 30
semoga semakin baik kedepannya.
Bekerja profesional dan memberi kontribusi bagi perkembangan bangsa.
Maya Sari—Mahasiswi Polnep

Selamat buat BPKP, semoga selalu jaya,
dapat memberikan nilai tambah kepada
para stakeholder, dan semakin dipercaya
oleh khalayak.
Tika Patriana — Mahasiswa D4

Selamat kepada BPKP di usianya yang
ke 30. Semoga selalu menjadi PIONIR
dalam mewujudkan akuntabilitas
pemerintah pusat maupun daerah.
Tim Redaksi
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PLAKAT
BPKP KALBAR
PIONIR berwarna emas
di dalam berlian
melambangkan nilainilai luhur yang harus
dijunjung tinggi oleh
setiap pegawai BPKP

Segi Empat yang
terletak di atas segi
lima melambangkan
empat misi BPKP

Prasasti berlian
melambangkan
kekuatan dan
kekokohan

Pilar Empat melambangkan
keyakinan yang memadai
atas tercapainya tujuan
organisasi harus melalui
empat tujuan SPIP

Alas Segi Lima
melambangkan
bahwa apapun
kegiatan yang dilaksanakan BPKP, SPIP
menjadi pondasinya.

Terletak di koordinat lintang 30 LS - 20 LU Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia
yang dilalui garis khatulistiwa. Atas dasar inilah dibangun Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak, yang kemudian
menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Diinspirasi oleh ciri khas Provinsi Kalimantan Barat ini,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mendisain plakat dengan konsep menyerupai Tugu Khatulistiwa

