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Usaha memerangi korupsi harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat
termasuk pelajar

Pelantikan Pejabat Eselon IV
M. Bahdin : "Sub. Bagian Program dan Pelaporan bisa diibarakan seperti
dapur pada sebuah bangunan atau bisa juga dikatakan sebagai jantungnya
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim".
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Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1134/K/SU/2012 tanggal 5 September 2012 dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat
dan Taufiq Nya maka, pada hari in Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Kepala Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini resmi
melantik Saudara Sindu Senjaya Aji, Ak.,M.M.
NIP 19770706 199811 1 001 sebagai Kepala
Subbagian Program dan Pelaporan, Bagian Tata
Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Demikianlah beberapa petikan naskah pelantikan yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan, M.
Bahdin di Aula lantai dua Gedung Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim.
Dihadapan seluruh pegawai yang hadir Kepala
Perwakilan mengucapkan selamat bergabung
kepada Kasubbag Prolap yang baru, Sindu Senjaya Aji yang menggantikan Timbul Sinaga. "Semoga latar belakang pekerjaan dan
pengalaman dalam dunia keprolapan bisa
menambah kinerja Perwakilan BPKP Prov. Kaltim semakin meningkat", harap Kaper.

Perlu diketahui bahwa Sub. Bagian
Program dan Laporan tidak hanya
menangani masalah database saja,
akan tetapi cakupan kerjanya lebih luas
lagi, antara lain harus mampu berkoordinasi seluruh bidang dan bagian.
" Sub. Bagian Program dan Pelaporan
bisa diibaratkan seperti dapur pada sebuah bangunan atau bisa juga dikatakan sebagai jantungnya Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim", tegas Kaper.
"Untuk itu dalam beberapa waktu
kedepan ini Sub. Bagian Program harus bergerak cepat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus
segera diselesaikan," harap Kaper
mengakhiri kata sambutannya.

Kepala Perwakilan mengharap kepada masing-masing atasan agar segera menginformasikan kepada
seluruh pegawai yang menjadi tanggung jawabnya mengenai hal-hal yang menjadi tupoksinya masing
-masing Sub. Bag, agar kedepannya menjadi lebih baik.

Usai Pelantikan, Kaper Adakan Pertemuan
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Untuk kesekian kalinya Kepala Bagian Tata
Usaha Perwakilan BPKP Prov. Kaltim menjadi
mediator antara Kepala Perwakilan dan Pegawai Tata Usaha.
Bukan masalah penting atau tidak penting
yang dibahas dalam pertemuan ini akan tetapi
pertemuan ini merupakan ajang silaturahim
yang rutin dilakukan, apalagi apabila ada pejabat baru yang dilantik, pertemuan semacam ini
selalu dilakukan selain untuk perkenalan juga
sekaligus untuk merefresh kembali hal-hal
yang menjadi perhatian bersama.
Banyak yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan, baik masalah kedisiplinan pegawai
maupun yang berkaitan dengan kinerja Perwakilan secara keseluruhan.
Kepala Perwakilan mengharap kepada masingmasing atasan agar segera menginformasikan
kepada seluruh pegawai yang menjadi tanggung jawabnya mengenai hal-hal yang menjadi
tupoksinya masing-masing Sub. Bag, agar
kedepannya menjadi lebih baik.

Menyinggung kinerja per Sub. Bagian
yang ada Kaper mengharap agar masing
-masing Sub. Bag segera mengidentifikasi setiap pekerjaan yang harus segera
diproses, jangan sampai melewati batas
yang telah ditentukan.
Demikian juga halnya yang berkaitan
dengan penghematan energi, Kepala
Perwakilan sangat mengharapkan seluruh pegawai turut berperan.
Begitu juga halnya dengan Satuan satuan tugas yang lainnya agar segera
menentukan target, khususnya satgas
Dokumen Manajemen System dan Satgas Humas. Kedepan diharapkan, satgas humas adalah menjadi mata dan
telinga Kepala Perwakilan.

FOCUS
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PERINGATAN HARI KESAKTIAN
PANCASILA
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Kaper BPKP Kaltim : Tak terasa tahun 2012
sebentar lagi akan berakhir, sisa waktu yang tiga
bulan ini marilah kita gunakan untuk instropeksi
diri, periksa target-target capaian kinerja yang
masih belum diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di sela-sela
peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 01 Oktober 2012.
Acara yang berlangsung sangat sederhana tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai yang tidak
sedang dalam tugas.
Kepala Perwakilan dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada para petugas
upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Berkaitan dengan pelaksaan tugas sehari-hari, lebih lanjut Kepala Perwakilan menghimbau
kepada seluruh Jajaran pejabat struktural agar menginformasikan kepada bawahannya
mengenai hal-hal yang yang harus segera dilaksanakan dalam sisa waktu di tahun 2012 ini.

ARTIKEL

7 Aspek Penting Membangun Akuntabilitas
Sumber : http://internalauditindonesia.wordpress.com/2010/02/11/7-aspek-penting-membangunakuntabilitas/
Akuntabilitas, kini sering jadi tuntutan, wacana
dan pembicaraan dalam penerapan kebijakan
publik, GCG, Risk Management dan pengembangan organisasi. Namun dalam penerapan di
lapangan, tak jarang aspek-aspek yang mempengaruhi akuntabilitas tercecer dan tak terperhatikan secara utuh dan lengkap.
Lalu aspek apa saja yang harus diperhatikan
dalam mengembangkan dan membangun
akuntabilitas dalam organisasi ? Sepengetahuan
kami, khususnya dalam praktik Risk Management pada perusahaan ritel, setidaknya ada 7
aspek yang harus mendapat perhatian serius
dari pemangku kepentingan organisasi.
Pertama, Transparansi. Transparansi adalah
harga mati.
Kedua, Sistem dan Prosedur yang ter-update
secara periodik setahun sekali dan maksimal 2
tahun sekali.
Ketiga, Partisipatif Representatif. Keikutsertaan dari karyawan yang kemudian terwakilkan
dalam pembahasan kepentingan bersama pada
jenjang yang lebih tinggi, tentu akan relatif
membawa aspirasi akar-rumput yang cukup
jelas, faktual dan lengkap.
Keempat, Evaluasi dan Review. Pada tahapan
ini, evaluasi dan review difokuskan
pada metodologi dan validitas pengumpulan
masukan; proses pembuatan kebijakan; dan
respon penerapan kebijakan dari pengguna
akhir (end user) di lapangan. Juga perlu diperhatikan apakah konten dan konteksnya masih
relevan, memenuhi rasa keadilan, dan proposional sesuai kemampuan perusahaan ?
Pemberian “Service Level Survey Result” untuk semua Dept Head atau pimpinan unit kerja,
kiranya akan mampu meningkatkan layanan
unit kerja kepada end-user dan memberikan
masukan berarti untuk perbaikan dan penerapan program kerja yang lebih akurat.

Kelima, Keluhan dan Respon. Apakah ada wadah untuk menampung keluhan dari semua pemangku kepentingan dan apakah responnya telah dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif
sesuai harapan pemangku kepentingan ?
Keenam, Monitoring. Pemantauan bisa dilakukan dengan pengetatan sistem dan prosedur; kesungguhan
atasan langsung untuk
menjalankan program dan kebijakan; komitmen
pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan telah dilakukan dengan sungguhsungguh dan efektif; pemeriksaan rutin internal
audit; pembentukan Dewan Kehormatan; serta
pelibatan eksternal audit yang independen bila
dirasakan perlu.
Ketujuh, Kebijakan Futuristik.
Apakah program-program dalam kebijakan itu
mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan semua pemangku kepentingan, sesuai trend dan tuntutan industri sejenis ?
Upaya lain untuk membuat kebijakan futusistik
yang membumi dan didukung sumber daya yang
ada dapat dilakukan dengan studi banding
serta patok-duga (benchmark), sehingga pada
akhirnya
dapat dirasakan
akan
semakin
mendekatkan pada visi dan misi perusahaan.
Rasanya, bila ketujuh aspek tersebut diatas terpenuhi maka bisa jadi untuk menjadi organisasi
pembelajaran dan penerapan GCG pada perusahaan, bukanlah suatu hal yang terlampau sulit
dilakukan. Tak percaya ? Coba saja 7 ”ajian pamungkas” membangun akuntabilitas itu !
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Four Elements of Accountability
How leaders encourage others to achieve their goals.
by Michele Holleran, PhD, MBA
The word accountability sends shudders of fear down the spines of many leaders. How can they impose
standards while allowing employees the flexibility and empowerment they require to feel fulfilled and satisfied on the job?
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Empowerment, which researchers believe is a major component of job satisfaction and turnover reduction
in aging services organizations, can and must be balanced with accountability. Empowerment of employees-allowing them to make decisions about patient care, their own schedules and how to carry out their
everyday work-must be balanced by accountability for organizational effectiveness.
Empowering employees while holding them accountable may seem like paradoxical practice, but, in reality, the two are perfect complements to each other.
What exactly is accountability? It basically boils down to setting performance standards, coaching for success, measuring outcomes and tying rewards and recognition to those outcomes.
SETTING PERFORMANCE STANDARDS
While clinical outcomes are extremely important measures of success in any health care setting, organizational performance standards are equally important. These can be measured by overall and specific measures of resident and family satisfaction, or by setting internal benchmarks such as reducing the number of
complaints about missing laundry items. On independent living campuses, one popular performance
measure is decreasing the length of delay in fulfilling maintenance requests.
It is up to the leaders of the organization to set expectations and develop a system of tracking progress
over time. How those expectations get met is up to individuals or self-managed work teams within departments.
That is the empowerment piece. Setting those expectations and measuring them is the accountability
piece. There is no conflict in having both empowerment and accountability; it is simply a matter of differentiating the two and clearly drawing the line between where one starts and the other ends.
Setting performance expectations is simply another way of stating that goals have to be established. Goals
are not activities. Goals are the "what" and activities are the "how." Many managers engage their department teams in the establishment of goals and,? as long as those goals are reasonable, this is a fine way to
go about setting them. Goals should be measurable, involve a timetable and be based on some acceptable
benchmark.
Organizations have adopted a wide variety of formats to collect and communicate information about goals
and progress toward those goals, including balanced scorecards, dashboards, Quality First, CCAC/CARF
accreditation, Malcolm Baldrige criteria and Six Sigma.

COACHING FOR SUCCESS
Creating organizational performance standards is the first step in accountability. Making sure employees
understand why those standards/goals are important and motivating them to achieve results is the next
step. Coaching is key to this process.
Leaders who become effective coaches typically do four things:
• observe
• discuss and agree
• create and action plan
• review and follow up.
The observation element involves discovering a performance gap that needs improvement. In the case of
delayed maintenance requests on an independent living campus, it is often helpful to identify the root
causes of the delay. If the cause is structural, such as a delay in a paperwork process, the coach may be
able to change the process to help the employee become more successful.
If the cause is incompetence or neglect, the coach can discuss the issue with the employee and agree what
should change for improvement to occur. A written action plan that the employee follows and tracks with
the coach is a concrete way to make improvements happen.
Review of the action plan, with appropriate recognition by the coach when improvement occurs, allows
for sustained follow up.
This approach should allow for goal attainment over time. If the employee or department is incapable of
reaching the goal, discuss openly whether the bar has been set too high or if the individuals responsible
for achieving the goal aren't performing.
Accountability with grace requires that the leader give the employee the benefit of the doubt, give the employee the tools and resources required to be effective, and to praise and recognize that employee when
things go right.

MEASURING OUTCOMES
Every organization will adopt a different system to track goals and measure outcomes. If the goals are
clear, the measures are in place, outcomes are monitored and communicated regularly, it is a good system.
Ideally, the organization sets overall goals, which then can be translated into departmental goals.
As an example, let's say the overall goal of an assisted living facility is to achieve an "extremely satisfied"
rating from at least 85 percent of residents. It is then up to the department leaders to decide what their department can do to help achieve that organizational goal.
This understanding can be derived by talking with the residents and their family members, consulting with
front-line caregivers to get their feedback, or by correlating individual factors of satisfaction with overall
satisfaction.
Some satisfaction research firms collect qualitative comments, which provide great insight about how to
achieve higher resident-satisfaction scores.
For instance, it is well-known that resident satisfaction scores are driven in part by the quality of food. If
food is consistently cold when it reaches the resident and these complaints are catalogued through qualitative comments on the surveys, chances are that finding ways to keep the food hot and measuring this performance goal quantitatively is something the dining services department would want to focus on.

10

REWARD AND RECOGNITION
Leaders whocoach can individually reward and recognize the achievements of those who they work with
through praise, positive performance appraisals and extrinsic methods such as pay raises and promotions.
Departments can also celebrate the success of teams through a variety of methods such as team bonuses,
public recognition in employee newsletters and at special events and celebrations.
Organizations can reward performance through awards banquets, contests and other methods of recognition. One long-term care organization in the Midwest recognizes the innovation achievements of its employees by presenting annual "acorn" awards, which are collected and displayed prominently by those
who acquire an acorn.

11

Accountability is important to any organization. Leaders should set realistic performance standards (and
include employees in the process if appropriate) and then hold those employees accountable for results.
Leaders must also share responsibility for the achievement of results, realizing that the quality of their
coaching and dispersing of proper resources will be partially responsible for success.
Dr. Michele Holleran is the founder of Holleran, a research company specializing in high-quality satisfaction studies, and is the CEO of DeArment Consulting, an organizational and leadership development
firm. She is the chair of Leadership AAHSA, a year-long leadership development program for aging services leaders. For a free copy of Michele's white paper "Key Leadership Behaviors That Support Culture
Change" written for AAHSA, e-mail her at mdholleran@earthlink.net. Visit her web page at
www.hollerancon?sult.com or www.dearmentconsulting.com.
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PENYULUHAN PERUNDANDANG-UNDANGAN UU. 11 DAN 14 TAHU 2008
Yang perlu mendapatkan perhatian adalah apabila sudah terbentuk satuan tugas PPID maka diharapkan ada
semacam help desk yang selalu siap memberikan layanan kepada publik.
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Bertempat di
Hotel Grand Tiga Mustika, kemarin
berlangsung acara Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan ITE dan KIP antara lain menghadirkan
pembicara dari Kepolisian Republik Indonesia dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Materi
yang disampaikan antara lain yang berkaitan dengan
Cyber Crime dan Mekanisme pelaporan dan evaluasi
pelayanan informasi publik, UU No. 11 2008 mengenai
ITE.
Dari pertermuan tersebut diharapkan seluruh Dinas atau
Badan
Publik
segera
menyusun
atau
merancang,
informasi apa saja yang harus
dipublikasikan sesuai dengan undang-undang, informasi
yang serta merta juga informasi yang harus disediakan
setiap saat.
Jika termasuk kategori yang dikecualikan maka agar
segera dibuatkan alasannya, kenapa informasi tersebut
tidak boleh diinformasikan ke publik.
Yang perlu mendapatkan perhatian adalah apabila
sudah terbentuk satuan tugas PPID maka diharapkan
ada semacam help desk yang selalu siap memberikan
layanan kepada publik.
erta Implementasi UU KIP pada Badan Publik.Dalam
rangka memberikan layanan kepada publik secara
cepat, mudah, dan murah diperlukan tata cara atau
mekanisme memperoleh informasi publik antara lain
dengan :
1. Membuat website, sehingga dapat diakses oleh
masyarakat secara online;
2. Membangun database informasi publik;
3. Membuat sistem atau aplikasi yang mendukung
ketersedian informasi publik.
4. Layanan help desk 24 jam
Mengenai petugas help desk, bisa dijadwal secara
bergantian, kemudian disediakan formulir permintaan
informasi, tanda terima penyerahan informasi, dsb.
Tiap bulan atau tahun harus dibuatkan laporannya,
berapa informasi yang diminta oleh publik, berapa yang

sudah kita layani dan berapa informasi
yang diminta oleh publik dan ditolak
permintaanya serta alasannya, kenapa
permintaannya ditolak.
Hal ini dilakukan agar tujuan UU No. 14
Tahun 2008 yang menjamin hak warga
negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan
pengambilan
suatu
keputusan
publik; mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan
publik; meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan Badan Publik yang
baik; mengetahui alasan kebijakan publik
yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak.
Dan yang tak kalah penting adalah,
dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008
ini dapat mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; sehingga dapat
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.Acara yang dihadiri oleh kepala
Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah
Sani, sekaligus mewakili Gubernur
Kalimantan Timur ini dihadiri sekitar 100
peserta dari seluruh SKPD yang ada di
Provinsi Kalimantan Timur.

PELEPASAN PEGAWAI YANG
AKAN PINDAH
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Kaper mengharapkan kepada
para pegawai yang akan pindah
agar
tetap
menjaga
dan
meningkatkan kinerjanya dan
mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanya selama di BPKP
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur.

Usai senam pagi, Jum'at 28 September 2012,
diadakan pelepasan pegawai yang akan
meninggalkan Pwk BPKP Kaltim, yaitu M. Yusuf yang
ngantor di Pemkot Tarakan , Ilman Fahmi. dan Rendy
yang akan mengikuti DIKLAT PRAJABATAN DI
CIAWI.
Pelepasan dipimpin oleh Pak Kaper disaksikan oleh
para peserta senam.
Kaper mengharapkan kepada para pegawai yang
akan pindah agar tetap menjaga dan meningkatkan
kinerjanya dan mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanya selama di Pwk Kalimantan Timur.
Acara Pelepasan yang diselingi StandUp Commedy
secara spontan oleh oleh Pak Kaper ini rencananya
akan tetap dibudayakan,
"Sesederhana apapun
acaranya, kalau ada pegawai yang akan pindah
hendaklah dilakukan acara pelepasan," demikian
harapan pak Kaper.
Mulai minggu depan kegiatan STAND UP COMMEDY
ini akan dimulai, jadi siap-siaplah mencari bahannya.
Acara ini nantinya diharapkan sebagai ajang untuk
belajar berbicara dimuka umum.

Riwayat
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Pelepasan pak Beligan Sembiring dan Ibu Diah Mei K

Yang meninggalkan BPKP Prov. Kalimantan Timur

Pelepasan pak Afrizi Hadi

Afrizi Hadi

Anto Julianto

Beligan Sembiring

Zulheri

Diah Mei K

Syahrian

Dola I Putri

Rahman

Ilman Fahmi

Randy

Yusuf Istanto

Yasril Friandi

PELANTIKAN PEJABAT ESELON III
Irham, Ak “ “ ….bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat
untuk kepentingan Negara”.

Demikianlah penggalan sumpah dan janji
yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim, M. Bahdin, Ak, MM pada
acara Pelantikan Pejabat Eselon III yang
disaksikan oleh Seluruh Pegawai BPKP
Perwakilan Prov. Kaltim.
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Pelantikan yang dilakukan pada hari ini, Senin,
24 September 2012 adalah melantik Irham, Ak
yang sebelumnya bertugas di Perwakilan BPKP
Nusa Tenggara Timur, sebagai Kepala Bidang
Investigasi menggantikan Afrizi Hadi, SE
yang kini bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa
Timur.
Lebih lanjut M. Bahdin mengatakan , “ Saya
percaya bahwa saudara akan melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikan”
Kemudian ditegaskan kembali oleh Kepala
Perwakilan bahwa acara pengambilan sumpah
semacam ini adalah suatu upaya untuk
membangun atau membina PNS dan pejabat
yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan
abdi masyarakat.
Dengan
melakukan
pengambilan
sumpah maupun sumpah jabatan yang antara
lain berisi tentang pernyataan kesanggupan
untuk melakukan keharusan atau tidak
melakukan suatu larangan dan yang yang paling
penting harus selalu diingat bahwa sumpah dan
janji yang telah diucapkan merupakan sumpah
dan janji yang ditujukan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa.
Sumpah ini bukan hanya sebagai acara
seremonial biasa akan tetapi lebih menuntut
tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha
Kuasa. Selain itu sumpah ini adalah sebagai
pendorong untuk lebih berkarya karena apapun
yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan,
mempunyai makna bahwa semua itu akan
dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap instansi /
lembaga pemerintah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib untuk menerapkan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, dimana salah satu unsur SPIP
tersebut adalah Lingkungan Pengendalian yang
merupakan fondasi SPIP adalah adanya
komitmen yang kuat dari pimpinan dan dalam hal
ini Sauadara yang disumpah dan dilantik
diharapkan dapat membangun dan memelihara
perilaku yang positif dan kondusif (soft factor)”,
tegas Kaper.
Menutup kata sambutan Kepala Perwakilan
BPKP mengajak seluruh bidang yang ada agar
bekerjasama dan bersinergi untuk meningkatkan
kinerja BPKP. Selamat Berkaya di Bumi Etam,
Kalimantan Timur.

Sosialisasi dan Bimtek penerapan tata kelola APIP pada
inspektorat kota Balikpapan
Materi yang disampaikan oleh Raden Kemal Ramdan,
Ak dan Baharuddin Rahman, SE ini dibuka oleh Sekretaris
Inspektorat Kota Bontang Ibu H. Dahniar, SH,
MAP. Inspektorat Kota Balikpapan yang memiliki 26
tenaga Auditor yang salah satunya sudah mengantongi
sertifikasi sebagai pengendali teknis dalam pelaksanaan
kegiatannnya banyak menghadapi kendala-kendala baik
yang berkaitan dengan implementarsi peraturan yang
berlaku maupun banyaknya persepsi dari SKPD dalam
menerapkan sebuah aturan.
"Berkaitan dengan biaya operasional dalam pelaksanaan
pengawasan, seperti diketahui terjadi banyak perbedaanperbedaan dalam penganggaran di tiap-tiap apip,
bagaimana dengan sistem penganggaran di BPKP
sendiri ? ", demikian beberapa masalah yang disampaikan
oleh Sekretaris Inspektorat Balikpapan H, Dahniar, SH,
MP.
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Demikian juga dalam menentukan hari efektif dalam
penugasan, pada pasal 5, Perka BPKP No. 708 Tahun
2009 dijelaskan beberapa hal antara lain :
(1)
(2)

Masalah lain yang terungkap dalam acara ini adalah
mengenai kewajiban dari beberapa instansi yang sudah
melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola sehingga
dampaknya pada renumerasi, Baharuddin menyikapi
bahwa hal tersebut memang salah satu agenda dari
reformasi birokrasi. Berkaitan dengan peran auditor dan
menajemen pengelolaan sumber daya tenaga auditor
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada kenyataannya
memang banyak kendala antara lain yang berkaitan
dengan masalah kenaikan pangkat yang dihubungkan
dengan angka kredit.
Mengenai hal tersebut, Raden Kemal Ramdan
menjelaskan secara detail bagaimana menyiasati kendala
-kendala di lapangan yang terjadi, antara lain masalah
wewenang pejabat yang menetapkan angka kredit.
Seperti dijelaskan dalam Pasal 7, Perbers Ka BPKP dan Ka
BKN No. 1310 & No. 24 Tahun 2008, apabila pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai
batas waktu yang ditentukan, angka kredit dapat
ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya,
yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
teknis setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau
atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

(3)
(4)

Perencanaan jam kerja produktif 6,5 jam/hari (5
hk) dan 5,5 jam/hari(6 hk)
AK dihitung berdasarkan realisasi waktu
produktif untuk menyelesaikan penugasan
Pelaksanaan pengawasan di luar jam kerja
produktif dihitung lembur, didukung Surat
Keterangan Lembur dari pemberi tugas (Eselon
II)
Jam lembur maksimal 200 jam/6 bulan
Realisasi jam kerja produktif dan jam lembur
didukung
dengan
LAPORAN
HARIAN
Pertanggungjawaban
Penggunaan
jam
Penugasan Kegiatan Pengawasan

Acara yang sama juga digelar di Kantor Inspektorat
Kabupaten Tana Tidung, yang disampaikan oleh
Hardiansyah, SE dan Timbul Sinaga, Ak.

Kaper BPKP Kaltim PNS mengapresiasi dari unit lain
yang ikut upacara HUT RI ke-62
Kaper BPKP Kaltim : "Saya sangat mengapreasiasi kepada
pegawai yang hari ini mengikuti upacara 17 Agustus 2012,
inilah contoh PNS sejati yang selalu taat memenuhi
himbauan untuk mengikuti upacara dimanapun berada.
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Ungkapan itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada saat upacara Hari Kemerdekaan RI ke
-67 yang diikuti oleh seluruh pegawai.
Sedangkan bagi pegawai yang tidak kemana-mana, Kepala Perwakilan mengundang
seluruh pegawai untuk hadir dalam acara open house yang Insya Allah akan
dilakukan pada hari minggu, jika Hari lebarannya jatuh pada hari minggu dan jika
lebarannya jatuh pada hari senin, maka acara open housenya dilakukan pada minggu
malam.
Kita tunggulah keputusan pemerintah", tegas M. Bahdin.
Dan yang lebih penting lagi adalah selama melaksanakan lebaran seluruh pegawai
diharapkan untuk segera memeriksa peralatan kerjanya yang ada di kantor, baik yang
berkenaan dengan "peralatan komputer maupun menyangkut masalah listrik, semua
diharapkan sudah off, sehingga suasana lebaran ini lebih nyaman.

Kado Cinta dari Koperas Pegawai BPKP Kaltim
Setiap pegawai
mendapatkan satu paket
yang nilainya walaupun
tidak seberapa akan tetapi
inilah bentuk rasa
kepedulian Koperasi
kepadan Anggotanya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kado cinta dari Koperasi Pegawai BPKP diserahkan
dua minggu sebelum Hari Lebaran. Hal ini dilakukan oleh Koperasi, agar pegawai
bisa konsentrasi di malam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.
Lebih cepat lebih baik.
Setiap pegawai mendapatkan satu paket yang nilainya walaupun tidak seberapa akan
tetapi inilah bentuk rasa kepedulian Koperasi kepadan Anggotanya.
Penyerahan dimulai minggu yang lalu yang dilakukan oleh petugas koperasi. Dan
diharapkan kepada pegawai yang belum mengambil jatahnya agar segera melaporkan
ke Kantor Koperasi," kata petugas.
Pegawai yang belum mendapatkan jatahnya agar berhubungan langsung kepada Ibu
Norjanah.
Seluruh pegawai termasuk THL dan Tenaga Cleaning Service mendapatkan jatah
bingkisan kado cinta ini.
Semoga dengan kado cinta ini, lebaran tahun ini lebih bermakna.
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Jemput Bola, LAZ DPU Kaltim Sambangi Kantor
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
LAZ DPU yang memiliki 1 Kantor Pusat dan 9 Kantor
Cabang serta 1 Kantor Unit Pelayanan ini juga melayani
jemput zakat yang selanjutnya nanti akan disalurkan
kepada yang berhak menerimanya.
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Bertempat di lobby Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim, pagi ini, 13 AGustus 2012, berlangsung
penyerahan bantuan berupa kado cinta untuk anak yatim dan kaum dhuafa kepada LAZ Dana Peduli
Umat Kaltim (DPU). Diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim, M. Bahdin dan
diterima langsung oleh Direktur LAZ Dana Peduli Umat (DPU) Kaltim Sumadi B, S.Hut.
Kado cinta ini merupakan dana dari pegawai BPKP Prov. Kaltim yang dikumpulkan tiap bulan,
demikan kata Ketua BAI Muhsola Al-Amin, Dwi Atmoko Danardono mengawali pembukaan yang
disaksikan oleh para pegawai yang mengikuti acara do'a pagi bersama.
Kepala Perwakilan dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bantuan yang kecil ini mudahmudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) DPU Kaltim. Mudahmudahan di Bulan Puasa ini amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan dilipatgandakan.
Disaksikan oleh pegawai yang hadir dalam kegiatan do'a bersama, Direktur LAZ DPU Kaltim juga
menyerahkan wakaf berupa tiga buah Al Qur'an untuk pegawai BPKP Prov. Kaltim.
LAZ DPU yang memiliki 1 Kantor Pusat dan 9 Kantor Cabang serta 1 Kantor Unit Pelayanan
ini juga melayani jemput zakat yang selanjutnya nanti akan disalurkan kepada yang berhak
menerimanya.

Pelantikan Pejabat Eselon
pengambilan sumpah PN

III

dan

IV

serta

M. Bahdin : " Pengendali Teknis adalah garda terdepan
dalam menjaga kualitas hasil pengawasan bersama-sama
dengan Kepala Bidang"
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Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesaat setelah
pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai.
Dihadapan seluruh pegawai, pagi ini tepat pukul
9.00 Wita di aula lantai 2 gedung Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan
pelantikan pejabat eselon III dan IV serta
pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dan
pengangkatan dua pegawai auditor menjadi
auditor ahli madya. Pegawai yang dilantik pagi ini
adalah
R.
Purwoko
Prihtjahjono,
AK,
M.F.M menggantikan Muhammad Anto Julianto.,
S.E., MM sebagai Kepala Bidang Instansi
Pemerintah Pusat dan Khaerus Saleh, SE sebagai
Kasubag Keuangan menggantikan Beligan
Sembiring, SE, MM yang promosi ke Perwakilan
Kalimantan Selatan sebagai Kepala Bidang
Instansi Pemerintah Pusat.
Sedangkan auditor yang diangkat sebagai auditor
ahli madya adalah R. Bambang Cahyo, PFA Bidang
Akuntan Negara dan Leo Leandra PFA Bidang
Investigasi

Kepada PNS yang baru dilantik M. Bahdin
berharap agar pelantikan ini dijadikan
sebagai momentum untuk meningkatkan
prestasi agar peristiwa masa lalu tidak
terulang kembali. Sebelum menjadi PNS
rajinnya luar biasa, akan tetapi setelah
diangkat menjadi PNS kinerjanya malah
menurun."Hal ini jangan sampai terjadi,
justru setelah diangkat sebagai PNS,
kinerjanya harus semakin ditingkatkan,"
tegas Bahdin.Lebih lanjut Kepala Perwakilan
mengatakan bahwa energi yang dibutuhkan
untuk mencapai kinerja yang maksimal
sangat banyak, ditambah lagi dengan
pekerjaan yang bertubi-tubi,
sehingga
kedatangan Bapak Agus Purwoko dan
Khaerus
Saleh
diharapkan
dapat
mempertahankan
dan
meningkatkan
prestasi yang selama ini telah dicapai oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur

BPKP Kaltim adakan Tharhib Songsong
Ramadhan 1433 H
Menghadapi kemungkinan terjadinya perbedaan awal Romadhon Ustadz KH.
Muhadjir Ma’rufa pimpinan Majelis Taklim Akhlaqul Karimah Samarinda berpesan
agar kita jangan saling menyalahkan tapi tetap meghormati satu sama lain.

“Menghadapai datangnya bulan suci Ramadhan 1433 H walaupun
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ditengah kesibukan kerja, agar kinerja tetap terjaga dengan baik maka
ibadah juga jangan sampai kendur”. Demikian pesan singkat sambutan
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim Bapak M. Bahdin dalam acara
Pengajian Songsong Ramadhan 1433 H, yang dilaksanakan pada hari
Jum’at 13 Juli 2012 di Musholla Al Amin Perwakilan BPKP Prov. Kaltim.

Acara pengajian yang diikuti oleh segenap karyawan/wati muslim
Perwakilan BPKP Kaltim dan Dharma Wanita Persatuan BPKP Kaltim,
menghadirkan Ustadz KH. Muhadjir Ma’rufa pimpinan MT. Akhlaqul
Karimah Samarinda. Dalam tausiyahnya beliau menyampaikan
beberapa hal antara lain :
1.

2.
3.
4.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia dan agung, ibarat makhluk dia adalah makhluk yang
gagah, elok, cantik dan molek…maka sudah selayaknya kita sambut kedatangannya dengan
hati gembira dan suka cita.
2. Allah, Malaikat dan Rasul semua memuliakan bulan ini kecuali bagi orang-orang yang malas
(pengoler/banjar).
Ada malam yang istimewa dibulan Romadhon yang lebih baik dari 1000 bulan.
Menyambut Ramadhan hendaknya seperti juga Rasul menyambutnya, yaitu perbanyak doa,
perbanyak puasa sunah di bulan Sya’ban dan mengisi Ramadhan dengan perbanyak amalan
sunah dan wajibnya, tetap giat bekerja serta,menghindari kata dusta, gunjingan/ghibah dan
adu domba serta pandangan syahwat.

Dalam menghadapi kemungkinannya perbedaan awal Ramadhan Ustadz KH. Muhadjir Ma’rufa
pimpinan Majelis Taklim. Akhlaqul Karimah Samarinda berpesan agar kita jangan saling
menyalahkan tapi tetap meghormati satu sama lain.
Marhaban Yaa Romadhon.

CORETAN

“Yang harus kita lakukan hanyalah merawat
harapan”
Itu isi pesan singkatmu waktu itu. Mungkin kau pun sudah lupa pernah menuliskannya untukku.

Kalimat itu aku tulis di selembar kertas
dan aku tempel tepat di samping tempat tidur di kamar kosku dulu. Alasannya sederhana, untuk mengingatkan diri sendiri agar terus merawat
harapan. Aku membacanya tiap akan
dan bangun tidur.
Pertama kali mendengar kalimat itu,
pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara merawat harapan? Apakah
ia seperti merawat tanaman? Atau merawat hewan peliharaan? Merawat
orang sakit barangkali?
Atau mungkin ia lebih mirip merawat rumah? Kendaraan? Elektronik?
Harapan adalah sumber masalah, tanpa harapan, tak akan ada masalah—jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apakah merawat harapan berarti
merawat sumber masalah?
Jelas tidak, jika kenyataan sesuai dengan harapan yang dirawat.
Bagaimana jika kenyataan memaksa kita untuk merawat harapan dalam jangka waktu yang tak
tentu? Ketika kita merawat harapan, kita tentu tak ingin terus merawatnya. Kita tentu ingin suatu
saat menghadapi kenyataan yang sesuai dengan harapan. Kata harapan dihapus dan diganti
dengan kenyataan.

Merawat harapan mungkin seperti bermimpi dan terus tidur. Kita tak diberi waktu untuk bangun,
bangkit, dan mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Merawat harapan berarti membiarkannya
terus menjadi harapan. Berlapis-lapis harapan. Benarkah begitu?
Entahlah, aku pun bingung mendefinisikannya. Seperti kita, yang belum dan mungkin tak akan
pernah terdefinisi.
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Tiga Peserta Diklat SPIPraih predikat terbaik

M. Bahdin : "Hasil post test menunjukkan hasil
yang menunjukkan adanya peningkatan....
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Sebelumnya dilaporkan bahwa pelaksanaan diklat yang diikuti oleh 30 peserta ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan aparat agar dapat melaksanakan
tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan
instansi, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
umum pemerintahan dan pembangunan.
Dalam pelaksanaan diklat yang bersifat Pre test dan post test menurut ketua panitia telah
menyaring tiga peserta yang menduduki peringat terbaik, antara lain Enik Ruswati, SE, MM dari
Bontang, Shinta Damayanti, SE dari Kota Tarakan dan Naftali Tandisaila, ST dari Kabupaten
Kutai Barat.
"Dari hasil post test seperti yang dilaporkan oleh ketua penitia menunjukkan adanya
peningkatan antara sebelum mengikuti diklat dan setelah mengikuti diklat," tambah M. Bahdin.
Dan hal tersebut dibenarkan oleh wakil dari peserta Ahmad Yunus ketika menyampaikan pesan
dan pesan.
Lebih lanjut M. Bahdi mengharapkan agar setelah berada di Instansi masing-masing, peserta
diklat dapat mendorong SKPD lainnya untuk segera menerapkan SPIP dan diklat ini bukan
merupakan akhir, akan tetapi merupakan langkah awal penerapan SPIP.

Auditor inspektorat se Kalimantan Timur Ikut Diklat
SPIP
Diklat SPIP bagi auditor di
Lingkungan Inspektorat ini
sangat perlu dilakukan
sebagai tambahan
pengetahuan bagi masingmasing auditor untuk
membantu pelaksanaan tugas
Didampingi oleh Kepala Bidang Investigasi
Afrizi Hadi dan Kabid APD Wasis Prabowo, di
Lantai 2 Aula Gedung Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim, Kepala Perwakilan M. Bahdin
membuka Diklat Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah bagi Auditor di Lingkungan
Inspektorat Provinsi/Kabupaten dan Kota se
Kalimantan Timur.
Diklat SPIP bagi auditor di Lingkungan
Inspektorat ini sangat perlu dilakukan sebagai
tambahan pengetahuan bagi masing-masing
auditor untuk membantu pelaksanaan tugas
yang berkaitan dengan pengawasan.
Diklat yang diikuti oleh 32 Peserta, 3 peserta
diantaranya berasal dari Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur ini dirancang
dengan tujuan untuk memberikan bekal
pengetahuan dan ketrampilan kepada para
peserta diklat dalam penerapan sistem
pengendalian intern pemerintah.
Beberapa materi yang akan disampaikan
selama diklat ini antara lain adalah unsur
lingkungan pengendalian, unsur penilaian
resiko, unsur kegiatan pengendalian, unsur
informasi dan komunikasi serta unsur
pemantauan pengendalian intern.
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DIKLAT SIMDA
Drs. H. Syafruddin Pernyata, M.Hum : "... Jangan pernah berhenti belajar "
Itulah salah satu pesan yang disampaikan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur
Drs. H. Syafruddin Pernyata, M. Hum pada saat menyampaikan kata sambutan dalam acara penutupan Diklat Simda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 di Ruang Aula Badan Diklat
Prov. Kaltim.
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Sebelumnya beliau menyampaikan bahwa karena latar belakang,
tingkat pemahaman yang berbeda
maka diperlukan suatu sarana komunikasi antara peserta sebagai
serana komunikasi untuk saling
tukar menukar informasi. Sehingga hubungan komunikasi tidak terputus, terutama hubungan
antara peserta degan instruktur
harus tetap dibangun, sehingga
jika ada kendala dapat segera teratasi.
Lebih lanjut beliu mengharapkan
dengan adanya diklat ini peserta
mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas dan dapat beperan aktif sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan sikap pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
"Diklat Simda ini suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, efektif dan
akunabilitas keuangan sebagaimana telah dikeluarkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang mengatur, pengelolaan anggaran tidak hanya dikelola
berbasis kinerja, tetapi juga dikelola lebih tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatuhan serta manfaat untuk masyarakat", tambahnya.
"Oleh karena itu, untuk pengelolaan administrasi keuangan daerah diperlukan SDM aparatur
yang handal dan profesional untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Salah satunya adalah
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena saat ini provinsi Kaltim masih
berada pada posisi WDP", lanjutnya.
Mengakhiri acara penutupan, berkenan Kepala Badan Diklat dan Ketua Panitia melepaskan
tanda peserta dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta yang
dirangkai dengan acara foto bersama.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, baik yang berkaitan dengan pengawasan
maupun yang lainnya, situs www.bpkp.go.id/kaltim me—
nyediakan fasilitas berupa formulir online.
Caranya mudah sekali, tinggal buka www.bpkp.go.id/kaltim
kemudian disebelah kanan bawah ada MENU INFORMASI
DARI MASYARAKAT, maka secara otomatis akan muncul
formulir LAYANAN yang wajib diisi secara lengkap.

27
Formulir wajib diisi lengkap agar dapat diketahui sumber
informasinya.
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Alhamdulillah sampai sekarang fasiltas ini masih digunakan, khususnya untuk mempererat tali silaturahim.

Sekedar untuk diketahui bahwa bpkp kaltim room ini hanya untuk Pegawai
BPKP dan keluarga, tidak termasuk tetangga.
Setiap anggota dapat mendambahkan nama-nama anggota keluarganya.
Sedangkan untuk masyarakat luas, dapat bergabung di grup BPKP Kaltim

Pertolongan Pertama Jika Terserang Stroke
Penyakit stroke memang belum tersosialisasikan dengan baik di Indonesia. Justru banyak orang di luar Jakarta ( apalagi di
kota2 kecil dan pedesaan ), stroke dianggap
sebagai penyakit yang ‘aneh’ dan sering juga
dianggap ‘guna2′ karena stroke bisa tiba2
lumpuh, wajahnya ‘merot’, atau tidak bisa
bicara sama sekali.
Seperti aku, memang aku mengerti bahwa
resiko aku terkena penyakit ini karena ‘gen’
hipertensi, lifestyle serta stres yang
berkepanjangan. Tetapi aku tidak menyangka, ketika justru aku sedang berlibur
dengan keluarga dan sedang bersenang2, aku terserang stroke parah ( lihat tulisanku Sebuah Kesaksian:
Bagaimana Manyikapi dan ‘Berteman’ dengan Stroke Dalam Usia Muda Untuk Menghadapi Masa Depan…( Bagian 1 ).
Bersyukur bahwa keluargaku sangat mengerti tentang penyakit ini ( karena banyak keluargaku yang terkena stroke, karena gen kami adalah beresiko tinggi ), sehingga ketika aku terserang stroke di San Francisco, aku bisa dirawat dalam ‘the golden time’, 3 jam setelah serangan stroke.
Menurut semua dokter2ku dan menurut referensi2 yang aku baca, penanganan stroke yang tepat dalam
keberhasilah penyembuhannya dipengaruhi oleh waktu, yaitu 3 jam setelah serangan awal. Sehingga,
menurut mereka jika seseorang yang terserang stroke bisa tertolong maksimal 3 jam setelah serangan
awal, maa kemungkinan untuk pulih lebih besar dibanding yang terlambat ditolong.
Gejala2 stroke memang sering ‘kabur’ dan bisa /sering dianggap gejalan2 penyakit lain. Gejala2 stroke
ada di tulisanku Bagaimana ‘Membaca’ Gejala Stroke ?. Misalnya, tiba2 saja kita mengalami kelumpuhan ( tangan atau kaki seakan2 ‘melayang’ atau tidak dapat diangkat, seperti tanpa tenaga ), bicara ‘pelo’,
kesemutan terus menerus atau pusing yang berkepanjangan bahkan jika kita selalu mengantuk pada waktu
jam kerja, cepatlah sadar, bahwa kita ( mungkin ) mengalami stroke ringan. Tetapi jika tandda2 ini diabaikan, bisa jadi akan terus memparah keadaan. Cepat2 harus di bawa ke rumah sakit untuk terus ditangani
oleh dokter syaraf dan diobati.
Jangan menunda2! Cobalah menolong diri sendiri dan bisa menolong orang lain, sehingga pertolongan pertama
dengan benar akan meminimalisir kerusakan otak kita!

Kenyataannya adalah, banyak orang2 yang tidak tahu dan hanya mendengar saja tentang pertolongan pertama stroke. Banyak yang bilang, bahwa jika kita terserang stroke, lasung kita atau menolong orang lain
yang terserang stroke dengan menusu ujung2 jari kita atau kupinng kita, sampai keluar darah, sehingga
( KATANYA ) setelah darahnya keluar, akan ‘meringankan’ tekanan darahnya dan memperlancar aliran
darah. Masuk akal? Mungkin ( karena aku bukan dokter )….. Tetapi, karena aku sekarang adalah insan
pasca stroke, aku tidak ingin sahabat2ku sama seperti aku! Aku justru ingin memberikan banyak informasi tentang apa yang aku alami dan bagaimana aku bisa bertahan, termasuk cara pertolongan pertamanya
Aku tahu, baru sedikit masyarakat yang mengerti tentang penyakit ini. Dan bahwa sangat banyak yang
menganggap remeh kondisi dan penyakit ini. Karena, apakah itu stroke ringan atau stroke berat, pertolongan pertamanya SAMA, yaitu langsung membawa pasien ke rumah sakit, supaya kondisi ini tidak bertambah berat.
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Misalnya, jika pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah otak, tetapi tidak langsung di bawa ke
rumah sakit, mungkin akan mengalami pecah pembuluh darah otak dan jika memang pembuluh darahnya
sudah pecah, darah akan melebar di otak dan cacat otak menjadi semakin membesar …..
Banyak masyarakat belummengerti tentang gejala dan bahaya stroke, apalagi pertolongan pertama dan
penyembuhannya. Tetapi banyak juga masyarakat ( beberapa ada di lingkunganku sendiri, teman2 dan
sahabat2ku ) yang tidak peduli dengan kenyataan ini, bahwa sekarang penyakit stroke sudah menjadi penyakit nomor 1 di Indonesia dan penyakit nomor 3 di dunia yang mematikan!
Suatu saat aku berkumpul dengan beberapa teman2 dan sahabat2ku, sedikit mengulas tentang prnyakitku.
Aku bercerita dari awal sampai sekarang tentang penyakitku dan aku katakan bahwa aku tidak mau
mereka seperti aku, sehingga aku wanti2 untuk memeriksakan diri dengan chek-up karena itu penting untuk melihat seberapa sehatkah kita, apalagi resiko2 perlu ada penanganannya.
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Banyak dari mereka mendengarkan serius, tetapi beberapa dari mereka vuek bebek dan tidak peduli. Aku
sih tidak masalah, semoga saja mereka tidak mengalami hal seperti aku. Bahkan yang tidak peduli ini,
seaan2 meremehkan pennyakit ini, dikatakannnya bahwa, “Aahhhh, gampang aja koq, banyak alternatifnya untuk tidak terserang penyakit apapun” …..
Menurut aku, mereka agak sombong ketika keadaan fisik mereka ’sedang’ prima, tetapi, siapa yang tahu?
Lihatlah! Siapa yang tahu, aku bisa terserang stroke dalam usia muda? Dengan cacat separuh tubuh?
Kita tidak tahu ada apa di depan kuta, bahkan 1 detik pun kita tidak tahu. Jika kita atau teman kita kedapatan terserang suatu penyakit, sedapatnya kita bisa menolong teman tersebut untuk membawanya langsung ke rumah sakit. Khususnya penyakit stroke, karena penyakit ini yang diserang adalah otak, sehingga
kita berlomba dengan waktu …..
Dan waktu yang terbaik atau ‘the golden time’ bagi mereka yang terserang stroke adalah 3 jam setelah
serangan awal.
Tidak gampang meng-edukasi masyarakat, tentang sebuah penyakit dan bagaimana untuk menanganinya.
Tetapi, aku ‘terbeban’ jika aku tidak dapat menginformasikan tentang penyakit stroke ini, karena, sungguh
aku sangat ingin teman2 dan sahabat2ku tidak mengalami seperti aku. Tetapi kija memang Tuhan berkehendak dan kuta terserang penyakit stroke, setidaknya kita tahu cara pertolongan pertamanya ….. Dan
satu lagi, jangan mengandalkan pertolongan dokter dan rumah sakit saja, tetapi tetap mengandalkan
pertolongan Allah Subhanahuwata’ala …..
Salam sehat selalu …..

Sumber :
http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2012/10/03/pertolongan-pertama-jika-terserang-stroke/
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Usaha memerangi korupsi harus
dilakukan bersama-sama antara
pemerintah dan masyarakat termasuk
pelajar
Oleh : Drs. H. Masdar Amin
Judul : “Agama Islam dan Korupsi”
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1.

Pengertian agama (Addin)
Agama adalah peraturan Allah SWT yang mendorong kepada orang yang berakal untuk
memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat

2. Fungsi Agama
1) Agama sebagai pedoman dan pandangan hidup (Way of Life) Al Quran surah Ar-Rum
ayat 31
2) Agama sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang
batil.
Nabi bersabda:”Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya itu adalah subhat.”
3) Agama sebagai landasan moral dan etika secara garis besar agama meliputi: Aqidah/
Tauhid, Ibadah, Muamalah, dan Akhlak.
Contoh ahlak:
- Akhlak mulia (Mahmudah): Jujur, amanah, santun, ramah, senang berbuat baik,
gemar

menolong

dan

seba-

gainya.
-

Akhlak tercela (Madzmumah):

Dusta,

berkhianat,

sombong,

egois, membenci, mencaci, memaki, merugikan orang lain, tidak
peduli dengan sesama, berbuat
dzalim dan sebagainya.

3) Pandangan Agama Islam terhadap Korupsi
Menurut pandangan Islam korupsi identik dengan mencuri, merampok dan suap atau s
jenisnya. Perbuatan tersebut sangat dilarang dan haram hukumnya.

Al Baqarah ayat 188: “Dan janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan/cara yang
bathil”
Al Anfal ayat 27: “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan
Rasulnya (Muhammad) dan janganlah kamu menghianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui”
Nabi bersabda: “Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan baik hatinya
diperoleh dengan cara yang baik, suka rela, tidak mencuri, merampok atau merugikan
orang lain”
Hadits Riwayat Daruqutni: “Rasulullah melaknat/mengutuk orang yang menyuap dan orang
yang menerima suap dan yang menjadi perantaranya” (HR. Abu Dawud)

4) Hukuman bagi pelaku kejahatan
Orang yang mencuri wajib dihukum yaitu dipotong tangannya:
(1) Mencuri pertama dipotong tangan kanan (dari buku tapak tangannya)
(2) Mencuri kedua dipotong kaki kiri
(3) Mencuri ketiga dipotong tangan kiri
(4) Mencuri keempat dipotong kaki kanan
Syarat hukum potong tangan:
1) Pencuri/korupsi sudah baliq, berakal, kehendak sendiri, bukan anak-anak dan tidak
dipaksa
2) Barang yang dicuri minimal senisab, kira-kira setimbang dengan 96 gram emas (96
gram emas = nishab zakat=sekitar 50 juta)
Jika kurang dari 96 gram maka cukup didera (takzir).
Bentuk hukuman diberikan kepada pencuri/korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera
kepada pelakunya dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan pencuri/korupsi.

5) Langkah preventif
Menanamkan nilai agama/moral sejak dini melalui penyuluhan, diskusi/seminar.
Membudayakan perilaku terpuji dalam keseharian misalnya mempertanggungjawabkan
dana osis dengan penuh tanggung jawab.
Membudayakan sikap jujur, amanah, bertanggungjawab, sederhana (tidak serakah),
qonaah (mensyukuri apa yang ada dan menghiasi diri dengan akhlak mulia).
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AUDITOR

KOLOM

Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan semakin kompleksnya
perkembangan lingkungan strategis organisasi yang ditandai dengan tidak adanya
hambatan dalam melakukan akses informasi , Internal Auditor dituntut tidak hanya
melakukan fungsi audit atau evaluasi tetapi berfungsi lebih jauh sebagai strategic
36

management partner dalam suatu unit organisasi.

PERANAN INTERNAL AUDITOR
DI
ERA GLOBALISASI
Oleh :
Joni Surbakti, Ak

1. Pendahuluan
Pengelolaan usaha (corporate governance) yang dilakukan Direksi (Pimpinan Perusahaan)
atas suatu perusahaan adalah untuk memenuhi mandat dan tanggungjawab yang telah dilimpahkan pemegang saham (shareholder) sebagai stakeholder utama kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan perusahaan.
Tujuan didirikannya suatau perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan nilai dari perusahaan yang bersangkutan melalui perolehan laba usaha atau keuntungan dari hasil operasi.
Demikian juga halnya pada sektor publik atau organinasasi-organisasi non profit. Pengelolaan organisasi yang dilakukan pimpinan atas institusi/organisasi yang dipimpinnya adalah
untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan keberadaan organisasi (Stakeholder) dalam rangka terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya pada saat pendirian/pembentukan institusi atau organisasi yang bersangkutan.
Seperti pada organisasi dunia pendidikan tinggi yang bersifat non profit oriented seperti universitas para pimpinan perguruan tinggi (Rektor , Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Jurusan
dst) menjalankan

pengelolaan atas perguruan tinggi dalam rangka pencapaian tujuan

pendiriannya melalui pemenuhan kepentingan dari berbagai pihak seperti : Pemerintah Pusat,
Dewan Senat Universitas, Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Riset, LSM, Para Dosen
dan Karyawan, Mahasiswa , Kelompok Masyarakat, dan lainnya.

Untuk memenuhi dan merealisasikan tujuan tersebut diatas, salah satu fungsi manajemen
yang harus dilakukan pimpinan adalah melakukan pengedalian terhadap berbagai aktivitas
organisasi. Pengendalian yang dilakukan pimpinan organisasi dilakukan dengan menciptakan
dan membentuk berbagai struktur, perangkat, system, prosedur, yang berperan sebagai alat
kendali yang tujuannya untuk tetap mengarahkan dan memastikan agar pelakasanaan
kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Salah satu
langkah pengendaliann yang ditempuh pimpinan adalah membentuk dan memberdayakan
Internal Auditor yang berfungsi memberikan berbagai informasi dari aktivitas Internal auditing yang dilakukannya.
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2. Peranan Internal Auditor di Era Globalisasi
Intenal Auditor : Audits/Ivestigations
Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai
latih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya,
(akutansi) perusahaan, serta

perusahaan yang ter-

efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan

pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan

(organisasi). Internal auditor yang berperan melaksanakan aktivitas Internal Auditing dalam
suatu organisasi berperan membantu pimpinan perusahaan (organisasi) dalam melasanakan
tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian,saran, dan komentar mengenai
kegiatan yang di audit.
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Dalam melakukan Internal Auditing, Internal Auditor

melakukan

kegiatan-kegiatan seperti:
•

Menelaah dan menilai kebaikan/kelemahan sistem pengendalian manajemen, struktur
pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya

•

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah
ditetapkan oleh manajemen

•

Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi
dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan

•

Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat
dipercaya

•

Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh
manajemen

•

Mendeteksi dan melakukan audit investigasi atas adanya kecurangan (Fraud Detection
and investigation)

Intenal Auditor : Audits/Investigation, Counsel, Education
Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan lingkungan
strategis organisasi yang ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam melakukan akses informasi ,
Internal Auditor dituntut tidak hanya melakukan fungsi audit atau evaluasi tetapi berfungsi lebih jauh
sebagai strategic management partner dalam suatu unit organisasi.

Dengan fungsi yang terakhir ini Auditor Internal berperan pula sebagai consultant

bagi manajemen

organisasi yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti : membantu menciptakan system
pengendalian yang lebih baik, memberikan pembelajaran bagi anggota-anggota unit organisasi untuk
terwujudnya peningkatan akuntabilatas maupun sewaktu-waktu memberikan informasi singkat kepada
pimpinan tentang berbagai hal yang cukup strategis bagi organisasi sebagai early warning system agar
risiko kegagalan untuk mencapai tujuan dapat dihindari.

The Institute of Internal Auditor mengelompokkan peranan Internal Auditor dalam
pengelolaan suatu perusahaan(organisasi) sekarang ini sebagai berikut : :
I Auditors provide independent, objective assessments on the appropriateness of the organization’s governance structure and the operating effectiveness governance activities.
II. Aditors act as catalysts for change , advising or advocating improvements to enhance the organization’s governance structure and practices
Hal ini sejalan dengan fungsi Auditor Internal yang telah diredefinisi kembali oleh The Institute
of Internal Auditors yaitu :” To provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve the organization’s operation by bringing a systematic,
discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and
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governance process.”

Dengan demikian tanggungjawab Internal Auditor saat ini sangat signifikan karena tidak hanya
melakukan penilaian atau audit tetapi berperan pula sebagai counseling partner yang
memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan
perusahaan/organsasi.

Tanggungjawab Internal Auditor termasuk juga mengkoordinasikan

pekerjaan External Auditor, melakukan penugasan-penugasan khusus yang diberikan
manajemen, dan memberikan asistensi kepada berbagai bidang/divisi dalam operasi
perusahaan (organisasi).

Kedudukan , Dukungan Top Manajemen
Kedudukan atau posisi Internal Auditor dalam suatu organisasi akan sangat menentukan
efektifitas hasil kerjanya. Kedudukan Internal Auditor pada suatu organisasi haruslah pada
posisi yang memungkinkan dia bebas

melakukan akses informasi ke berbagai bidang/

departemen/divisi yang terdapat dalam struktur suatu organisasi. Oleh karena itu Internal
Auditor haruslah merupakan unit tersendiri atau terpisah dari unit teknis/operasi dalam suatu
organisasi, dan secara struktural berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
pimpinan tertinggi organisasi. Disamping itu, peranan Internal Auditor akan menjadi signifikan
sebagai pemberi kontribusi yang berharga

dalam pencapaian tujuan organisasi apabila

dibarengi dengan adanya komitmen pimpinan organisasi untuk setiap saat memanfaatkan atau
menindaklanjuti hasil kerja dari Internal Auditor.

3. Contoh Peranan Internal Auditor Pada Perguruan Tinggi
Uraian tentang Department of Internal Auditor dari Univercity of
Colorado berikut merupakan salah satu contoh yang memberikan
gambaran tentang peranan Internal Auditor saat ini
University of Colorado
Department of Internal Auditor
Mission : To help further the University’s success by promoting the
understanding and use of sound business practices in its operations
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To accomplish its mission, Departmen of Internal Auditor uses the activities :
1. Examination and Evaluation :
Audits:

: evaluate how business processes accomplish University objectives and
identify ways to improve those processes

Investigations : gather, analyze, and present information related to allegations of individual
fiscal misconduct
2. Counsel

: Internal Audit personal participate on committees or engage in other consultative contact to provide information and advice to management

3. Education

: Internal Audit personal provide informal and formal opportunities to help develop the University community in understanding and using sound business
practices

Objectives : 1. Loss Potensial Mitigation- Avoiding Unfavorable Outcomes
2. Alignment of Resources to Achieve University Vision and Objectives
3. Process Quality- Efficiency and Effectiveness in Achieving Goals and Objectives

4. BPKP sebagai Internal Auditor Pemerintah
Visi BPKP:
"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas. "

Misi BPKP:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/
pemerintah.
Nilai-Nilai BPKP:
1. Profesional
2. Integritas
3. Orientasi Pengguna
4. Nurani dan Akal Sehat
5. Independen
Responsibel
Kegiatan-Kegiatan
Kegiatan BPKP dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:
1. Audit, Evaluasi, Reviu
2. Konsultasi, Asistensi
3. Pemberantasan KKN, dan
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Audit
Sifat dan jenis audit yang dilakukan dapat berupa :
•

Financial Audit : Reviu independen untuk menilai apakah suatu laporan keuangan secara
keseluruhan telah disajikan sesuai kriteria tertentu

•

Operational Audit : Pemeriksaan atas prosedur operasi dan metode organisasi untuk tujuan penilaian apakah penggunaan sumber daya dan dana telah ekonomis, efisien dan
efektif

•

Compliance Audit : Pemeriksaan untuk menilai apakah peraturan atau ketentuan yang
menjadi landasan hukum pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi organisasi sudah diikuti

•

Special Audit : Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan dan ruang lingkup tertentu, sesuai dengan penugasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
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Kegiatan atau entitas yang diaudit dapat berupa :
- Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya
- Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
- Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait
- Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND
- Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan
- Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak
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Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di
bidangnya
- Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan

Konsultasi, asistensi dan evaluasi
Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan sebagai konsultan bagi para stakeholders menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup: Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pemberantasan Korupsi
Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian
audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberntasan Korupsi.
BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersamasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya)

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi pembina untuk
mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap
auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.

5. Simpulan
Untuk memenuhi dan merealisasikan tujuan organisasi , salah satu fungsi manajemen yang
harus dilakukan pimpinan adalah melakukan pengedalian terhadap berbagai aktivitas organisasi. Salah satu langkah pengendaliann yang ditempuh pimpinan adalah membentuk
dan memberdayakan Internal Auditor yang berfungsi memberikan berbagai informasi dari
aktivitas Internal auditing yang dilakukannya.

Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan
lingkungan strategis organisasi yang ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam
melakukan akses informasi,

Internal Auditor dituntut tidak hanya melakukan fungsi audit

atau evaluasi tetapi berfungsi lebih jauh sebagai strategic management partner dalam
suatu unit organisasi yaitu selain melakukan penialain terhadap aktivitas organisasi, juga
menjalankan fungsi konsultatif dan edukatif yaitu membantu menciptakan system
pengendalian yang lebih baik, memberikan pembelajaran bagi anggota-anggota unit
organisasi untuk terwujudnya peningkatan kinerja

maupun sewaktu-waktu memberikan

informasi singkat kepada pimpinan tentang berbagai hal yang cukup strategis bagi organisasi
sebagai early warning system agar risiko kegagalan untuk mencapai tujuan dapat dihindari.

Dengan peran sebagai strategic management partner kedudukan Internal Auditor dalam
suatu organisasi harus pada posisi yang memungkinkan dia dapat bebas melakukan akses
informasi terhadap berbagai aktivitas pada semua lini organisasi dan komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan atau Top Manajemen untuk memanfaatkan atau menindaklanjuti
hasil kerjanya mutlak dibutuhkan.

Peranan Internal Auditor yang selain melakukan audit (atestention function) juga berperan
menjalankan fungsi konsultatif dan edukatif, tidak hanya berlaku pada Internal Auditor di
dunia usaha (perusahaan) tetapi peranan tersebut sudah berjalan pula pada Internal Auditor
di perguruan tinggi atau universitas seperti yang dilakukan oleh Department of Internal Auditor -Colorado University dan Internal Auditor di sektor pemerintah(government) seperti yang
dilakukan oleh BPKP.
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