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Dari Redaksi
Buletin Etam
Sebelumnya redaksi memohon maaf kepada
para pembaca, karena baru sekarang buletin Etam
muncul lagi..
Beberapa waktu lalu awak humas BPKP Kaltim
berkunjung ke redaktur Kaltim Post. Dan dari sana
baru diketahui bahwa manajemen keredaksian
serta SOP penerbitan buletin Etam sangat penting
untuk segera dibenahi.
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Harapan redaksi, buletin etam bisa dijadikan
sebagai sarana untuk menambah wawasan dan
sebagai wadah untuk menuangkan kreasi.
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H. Awang Farouk Ishak : Tour of duty merupakan hal
yang biasa
"Tour of duty merupakan hal yang biasa didalam suatu organisasi,pergantian pejabat dari satu
tempat ke posisi lainnya hendaknya menjadi momentum untuk evaluasi program kerja
sebelumnya dan menyusun rencana implementasi program selanjutnya", demikian disampaikan
oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Farouk Ishak dalam sambutan tertulisnya.
Samarinda, Kamis, 08-09-2011. Bertempat di
Ruang serba guna Lamin Etam `berlangsung
pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
M. Bahdin, Ak, MM oleh Gubernur
Kalimantan Timur H. Awang Farouk Ishak.
Acara yang berlangsung cukup sederahana ini
diisaksikan oleh Pejabat di Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh
beberapa Kepala Daerah diantaranya adalah
Bupati Berau, H Makmur HAPK dan
Walikota Tarakan, H Udin Hianggio.
"Tour of duty merupakan hal yang biasa didalam suatu organisasi,pergantian pejabat dari satu
tempat ke posisi lainnya hendaknya menjadi momentum untuk evaluasi program kerja
sebelumnya dan menyusun rencana implementasi program selanjutnya", demikian disampaikan
oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Farouk Ishak dalam sambutan tertulisnya.
Menurut Awang Faroek, Kaltim mencanangkan sebagai wilayah yang bebas dari korupsi (Island
of Integrity), sehingga program ini memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan
asistensi dan bimbingan teknis terhadap setiap laporan keuangan yang dibuat. BPKP sebagai
mitra dalam penyususnan laporan keuangan, juga sebagai asistensi dalam bimbingan teknis pada
setiap pelaporan keuangan yang dibuat. Dengan dukungan ini, diharapkan Kaltim yang bebas
korupsi segera terwujud, ujarnya.
Saat ini terdapat tiga kota yaitu Tarakan, Bontang dan Balikpapan serta Kabupaten Berau yang
telah mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, Provinsi Kaltim
juga telah mendapatkan WDP setelah enam tahun berturut-turut selalu mendapat penilaian
Disclaimer, terkait penilaian pengelolaan keuangan. BPKP Kaltim, ujar gubernur diharapkan
meningkatkan peran sebagai auditor internal pemerintah dan memantapkan fungsi pengawasan
yang dijalankan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan, sebagaimana
semangat dalam paradigma terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance).
Setelah menyampaikan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan pembacaan dan
penandatanganan pakta integritas oleh Muhammad Bahdin sebagai Kepala BPKP Kaltim yang
baru dan penyerahan lembar kerja dari pejabat lama pada yang baru.
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Pengarahan Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo, Ak,
MS, Acc
Sesma BPKP : "Marilah kita melaksanan tugas dengan
sebaik-baiknya, “kita boleh berambisi untuk
mendapatkan jabatan tertentu tapi jangan sampai
ambisius. Berkerjalah dengan sebaik-baiknyanya Insya
Allah jabatan akan mengejar kita.”
5
Kamis, 08-09-2011 bertempat di Aula lantai 2
BPKP Kaltim berlangsung acara pengarahan
oleh Sekretaris Utama BPKP Bp. Suwartomo,
Ak, MS, Acc didampingi oleh oleh Kepala Biro
Umum Pak Priyatno.
Kesempatan yang baik dimanfaatkan oleh
pegawai untuk bertanya seputar masalah
kepegawaian, mutasi dan promosi serta beberapa
hal yang berkaitan dengan kompetensi pegawai,
kesejahteraan / keselamatan pegawai dalam
pelaksanaan tugas, dan beberapa pertanyaan
mengenai masalah SPIP dan FCP.
Dalam pengarahan tersebut tidak ada berita
baru, namun bapak sesma bersyukur dengan
kondisi daerah Kaltim yang aman dan suasana
kerja yang kondusif dan hal ini merupakan
modal utama didalam pelaksanaan tugas dalam
rangka
melaksanakan
tupoksi
BPKP.
Selanjutnya beliau juga berharap agar dalam
menghadapi kendala-kendala diantara kita
sebaiknya
dilakukan
pendekatan
secara
kekeluargaan dengan hati yang tulus tanpa ada
interest apapun juga.
Pak sesma yakin pak Bahdin bisa meneruskan
apa yang sudah dikembangkan oleh pak Abi
Rusman Tjokronlolo antara lain kebersamaan,
kesantunan dan solidaritas diantara kita.
Berkaitan dengan mutasi dan promosi pak sesma
menjelaskan bahwa semua yang dilakukan
adalah untuk kepentingan organisasi, demi
penyegaran organisasi secara keseluruhan, sama
sekali tidak ada maksud tertentu berkaitan
dengan rasa ketidaksenangan kepada seseorang.

Sekali lagi Sesma BPKP menyatakan bahwa proses
ini perlu dipahami dan dimerngerti oleh semua
pegawai agar kita semua bisa menambah wawasan,
bisa menyesuakan lingkugnan yang berbeda, semakin
matang menempatkan diri di jajaran BPKP tercinta
dan hal ini akan senantiasa akan dilakukan oleh
BPKP.
Lebih lanjut Sesma BPKP menjelaskan mengenai
proses pembentukan delapan Perwakilan BPKP yang
dikaitkan dengan banyaknya respon positif dari
beberapa pemerintah daerah yang semula tidak ada
kantor Perwakilan BPKPnya. Bagi pegawai yang
ditermpatkan di delapan perwakilan tersebut akan
menjadi “ Pionir” yang memiliki tugas dan pekerjaan
yang sama dengan perwakilan lainnya walaupun
dengan skala yang kecil karena terbatasnya sarana
dan prasarana dan dukungan SDM yang ada.
Menghakiri kata sambutannya Sesma BPKP
berpesan kepada seluruh peserta agar dapat
melaksanan tugas dengan sebaik-baiknya, “kita boleh
berambisi untuk mendapatkan jabatan tertentu tapi
jangan sampai ambisius. Berkerjalah dengan sebaikbaiknyanya Insya Allah jabatan akan mengejar kita.”

BPKP Kaltim
selenggarakan
Upacara
Menyambut Hari
Ibu 22-12-2011
Men t er i N eg a r a P emb er d a ya a n
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia : " .................kita
juga perlu melihat kaum Perempuan
Indonesia sebagai ibu dari anakanaknya yang melalui peran utamanya akan dapat membangun karakter bangsa, jati diri bangsa dan
budi-pekerti bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati, mempunyai jati diri, setara
dengan bangsa lain untuk ikut mengukir peradaban manusia dan dunia".
Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-83 Tahun
2011,
dilakukan
untuk
mengenang
penyelenggaraan
Kongres
Perserikatan
Perempuan Indonesia yang pertama pada
tanggal 22 Desember 1928 dan sekaligus
menghargai perjuangan panjang kaum
perempuan Indonesia, yang bersama-sama
kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan
untuk mewujudkan negara Indonesia yang
bersatu, aman, tentram dan damai serta
makmur, sejahtera dan adil. Melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun
1959, tanggal 22 Desember dinyatakan
sebagai Hari Ibu dan merupakan Hari
Nasional bukan hari libur.
Demikian sebagian isi dari sambutan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia yang
dibacakan oleh Plh. Kepala Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim Karya Bhakti yang
bertindak sebagai Inspektur Upacara pada
tahun ini.
Lebih lanjut Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia mengatakan bahwa dengan
semangat nilai-nilai perjuangan Kaum
Perempuan Indonesia tersebut dan perhatian
pada aspek ekonomi untuk memperkuat
ketahanan nasional, kita mengadakan
Peringatan Hari Ibu Ke-83 Tahun 2011
dengan
mengambil
tema
"Peran

Perempuan dan Laki-laki Dalam
Membangun
Ketahanan
Ekonomi
Menuju Kesejahteraan Bangsa".

6

Malam ramah tamah di Lamin Etam
Gubernur Kalimantan Timur : “Apa yang sudah dibangun oleh Kepala
Perwakilan sebelumnya hendaknya dilanjutkan dan terus dikembangkan
dalam rangka mencapai Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity”
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“Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan
persinggahan yang kelima sepanjang karir saya”, demikian
disampaikan oleh bapak M. Bahdin, Ak, MM pada acara
ramah tamah di ruang serba guna Lamin Etam pada hari
Kamis tanggal 08-09-2011. Ada hal yang mengesankan dan
pertama kali didengar oleh bapak M. Bahdin adalah istilah
"Island of Integrity" seperti yang disampaikan oleh
Gubernur Kalimantan Timur pada saat pelantikan.
Acara yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Timur
dihadiri oleh seluruh pegawai BPKP Kaltim dan Wakil
Gubernur, beberapa pejabat serta pimpinan daerah kota/kab
dimeriahkan oleh penampilan grup tari dari Kutai Timur
yang rencananya akan ditampilan pada festival tari di taman
mini Indonesia Indah.
Mengawali sambutannya Gubernur Kalimantan Timur yakin
dengan kehadiran bapak M. Bahdin yang selalu “Smile” apa
yang menjadi target pemerintah daerah Provinsi Kalimantan
Timur secara bertahap bisa dicapai bersama pemerintah
daerah lainnya.
“Apa yang sudah dibangun oleh Kepala Perwakilan
sebelumnya hendaknya dilanjutkan dan terus dikembangkan
dalam rangka mencapai Kalimantan Timur sebagai Island of
Integrity”, lanjutnya.
Dalam kesempatan yang baik tersebut Kepala Perwakilan
yang lama Bapak Abi Rusman Tjokronolo mohon pamit
kepada Gubenur dan seluruh jajarannya. Semoga apa yang
yang sudah dilakukannya di Kalimantan Timur bisa
dilanjutan penggantinya.

Perwakilan BPKP Prov. Kaltim adakan Sosialisasi
Program Anti Korupsi
Gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah tanpa mengakses partisipasi masyarakat, bukan
mustahil justru kontraproduktif untuk keseluruhan kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Karena itu, akses publik dalam gerakan antikorupsi seharusnya diposisikan di depan. Dalam proses itu,
peran pemuda dan mahasiswa harus aktif dilibatkan. Pemuda / mahasiswa yang terus-menerus bicara
soal pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai wujud kecintaan mereka kepada pemerintah, bangsa
dan negara.

Bertempat di aula lantai dua gedung
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim telah
dilaksanakan Sosialisasi Program Anti
Korupsi yang melibatkan unsur Tokoh
masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa.
Dalam
kesempatan
tersebut
hadir Direktur
investigasi
Instansi
Pemerintah
Dra.
Ratih
Kusumo yang berkenan membuka acara
Sosialisasi Program anti korupsi yang
berlangsung mulai tanggal 10 Oktober
sampai dengan 12 Oktober 2011.
"Bercermin dari penilaian Corruption
Perception Index 2010 tentang rendahnya
indek persepsi korupsi (IPK) di Indonesia
yang menempatkan posisi negeri kita
termasuk dalam 10 besar negara paling
korup di dunia. Tentu saja hal ini sangat
memalukan kita, tetapi mau bilang apa?
Sebagai salah satu gerakan reformasi yang
bertujuan memberantas tindak pidana
korupsi, terbukti sampai dengan saat ini
gagal. Opini publik saat ini mengatakan, di
era pasca reformasi ada pihak ketiga yang
berupaya membelokkan arah serta tujuan
gerakan reformasi - korupsi di Indonesia
semakin subur. Citra buruk Indonesia
sebagai salah satu negara paling korup di
dunia membuat masyarakat kita kehilangan
kepercayaan
terhadap
pemerintahnya
sendiri. Kredibilitas dan akuntabilitas
pemerintah luntur di mata warganya sendiri.
Sama dengan lunturnya kepercayaan
pemerintah dan masyarakat mancanegara
terhadap negara dan bangsa kita.
Tidak terkecuali di Bumi Etam yang kita
cintai hampir setiap hari media cetak
memberitakan tetang terjadinya kasus
korupsi apakah dalam bentuk markup
harga, kegiatan fiktif, penyimpangan
spesifikasi dan lainnya",

demikian disampaikan oleh Plh Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam sambutan
tertulisnya.
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dari hari ke hari,
kita terus menyaksikan baik melalui media elektronik
maupun cetak perbuatan tindak pidana korupsi di negara
kita terus berkembang apakah di sektor eksekutif,
yudikatif, legistlatif, dan swasta dan mengalami
peningkatan. Potret ini direkam bukan hanya oleh warga
bangsa kita sendiri, tetapi juga oleh pemerintah dan
masyarakat asing.
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Kita harus mengakui bahwa korupsi di negeri ini
bukan hanya merupakan bagian kultur birokrasi
negara atau swasta, tetapi juga telah berkembang
menjadi struktur perilaku manajemen modern.
Akibatnya, pengaruh korupsi semakin merata di
berbagai bidang kehidupan publik, dengan risiko
semakin jauh tercapainya kehendak negara dan bangsa
Indonesia untuk bisa menyejahterakan diri sendiri.
Karena itu, akal sehat (common sense) kebanyakan
manusia Indonesia menyatakan, salah satu faktor
penentu kemiskinan nasional kita bukan kemiskinan
struktural itu sendiri, melainkan kultur korupsi di
negeri ini yang seolah tidak pernah bisa dicegah.
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Salah satu upaya harus kita lalukan dalam
memberantas korupsi adalah meningkatkan gerakan
antikorupsi diseluruh lapisan masyarakat. Gerakan ini
bukan cuma basa-basi, tetapi merupakan komitmen
kita semua yang didukung dengan political will
(kemauan baik politik) pemerintah. Selain itu, kita
juga perlu mendorong agar para aparat penegak
hukum memberikan sanksi seberat-beratnya bagi
pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.
Unsur tokoh masyarakat, Pemuda dan mahasiswa
yang hadir dalam acara tersebut sangat antusias sekali.
Hal ini terlihat ketika terjadi diskusi, baik tokoh
masyarakat, pemuda dan mahasiswa menaruh harapan
besar kepada BPKP agar lebih berperan lagi dalam
proses pemberantasan korupsi.
Gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah
tanpa mengakses partisipasi masyarakat, bukan
mustahil justru kontraproduktif untuk keseluruhan
kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Karena itu, akses publik dalam gerakan antikorupsi
seharusnya diposisikan di depan. Dalam proses itu,
peran pemuda dan mahasiswa harus aktif dilibatkan.
Pemuda / mahasiswa yang terus-menerus bicara soal
pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai wujud
kecintaan mereka kepada pemerintah, bangsa dan
negara.
(

Sosialisasi Penerapan SAK-ETAP, Bimtek
Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi
KPI PDAM
Untuk mengeliminir kendala dalam menyusun Laporan keuangan, DPD Perpamsi
bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur, memberi
Sosialisasi Penerapan SAK-ETAP dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan kepada Direksi dan staf PDAM se Provinsi Kalimantan Timur.
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Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan SAKETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Penerapan
SAK-ETAP ini akan mempermudah PDAM
dalam menyusun laporan keuangan, karena
dalam SAK-ETAP ini, pengaturan dan
penghitungan
lebih
sederhana.
Dengan
menggunakan sistem ini, maka diharapkan
PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan
sistem air minum dan investasi untuk perluasan
layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar
Akuntansi Keuangan. Petunjuk Teknis SAKETAP ini telah disusun akhir bulan September
lalu, oleh Tim yang terdiri dari Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(BPPSPAM), Dit PAM Ditjen Cipta Karya
Kementerian PU, BPKP, Perpamsi dan IAI serta

BPKP, Perpamsi dan IAI serta beberapa PDAM.
Kepala BPPSPAM, Kemen PU, Rachmat Kamadi
mengingatkan PDAM bahwa sistem ini harus
mulai diterapkan oleh PDAM bulan Januari 2012
mendatang. Hal itu dikatakannya pada saat
membuka membuka Konsinyasi Penyusunan
Juknis Penerapan SAK-ETAP.
Untuk itu, DPD Perpamsi bekerjasama dengan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur,
mengadakan sosialisasi SAK-ETAP dan Sosialisasi
KPI PDAM serta Bimbingan Teknik Penyusunan
Laporan Keuangan kepada seluruh Direksi dan staf
PDAM se Kalimantan Timur, di Hotel Blue Sky
Balikpapan, 19 Oktober 2011

Dalam acara ini, hadir sebagai narasumber antara lain
Direktur Pengawasan BUMD BPKP Arzul Andaliza,
Kasubdit Pengawasan BUMD Jasa Air Minum, Albert
Yudha Poerwadi beserta staff.
Acara yang dibuka oleh Plh Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur, Karya Bhakti ini dihadiri
oleh 57 orang Direksi dan staff PDAM se-Kalimantan
Timur dan 20 orang dari Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur.
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Dalam kesempatan tersebut dipaparkan
beberapa materi antara lain : Pengenalan
SAK- ETAP PDAM, Pilar Standar SAKETAP PDAM, Mengapa kita
menggunakan IFRS sebagai Akunting
Standar, Manfaat IFRS, Karakteristik
IFRS, Latar Belakang SAK ETAP,
Karakteristik SAK ETAP, SAK ETAP
USER, Hubungan ETAP dan NON ETAP.
Menjawab pertanyaan salah satu peserta
berkaitan
dengan
aplikasi
Sistem
Sikompak yang digunakan selama ini,
Direktur Pengawasan BUMD BPKP Arzul
Andaliza mengakatan bahwa Sistem
Sikompak tetap digunakan.
Hanya pada waktu akhir tahun ada suatu
proses penilaian dan revisi (adjust).
"Sambil penerapan SAK-ETAP berjalan,
kita akan perbaharui sikompaknya”, kata
Azrul.

Kaper BPKP Prov. Kaltim lakukan Sosialisasi
SPIP di tengah peserta sosialisasi Hasil Rakenis
Propam
Wakapolda Kaltim : “ Pendekatan soft Power harus menjadi cermin dari proses
reformasi Polri serta revitalisasi Polri yang terus berjalan , tampilkanlah wajah
Propam yang kian humanis, tingkatkan sinergitas yang positif dan konstruktif
dengan unsur pengawasan secara internal maupun eksternal Polri dengan
melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya pendekatan soft power akan
memberikan peluang yang lebih luas bagi Propam untuk membangun kemitraan
sebagai bagian dari Grand Strategy Polri”.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolda Kaltim Rusli Nasution di hadapan sekitar 80 orang peserta
Sosialisasi Hasil Rakernis Propam dan pelatihan fungsi Propam Polri Polda Kaltim Tahun 2011
bertempat di ruang Mahakam Polda Kaltim yang juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim M. Bahdin.
Wakapolda yakin bahwa seluruh jajaran Polda Kaltim mampu melaksanakan pendekatan soft power
dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi dengan tidak menggunakan kekuatan dan tidak
menunjukkan kebesaran dan peralatan-peralatan, baik pendekatan ke dalam internal Polri maupun
pendekatan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan masalah pengawasan yang secara internal diemban oleh Irwasda Polda Kaltim dan
Bidang Propam Polda Kaltim terhadap seluruh sumber daya Polri secara profesional, transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaannya perlu bekerjasama dan bersinergi dengan pengawas eksternal Polri,
yaitu pengawas eksternal mendukung internal dan pengawasan eksternal memanfaatkan pengawas
internal.
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Sebagai langkah memantapkan revitalitasi Bidang
Propam untuk menguatkan Institusi melalui peningkatan
pengawasan guna mewujudkan Bidang Propam Polda
Kaltim yang semakin profesional dan akuntabel maka
dihadirkan pembicara dari Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim M. Bahdin sebagai narasumber.
Mengawali pemaparannya M. Bahdin menyatakan
bahwa Polri adalah institusi yang sangat responsif dalam
melakukan perbaikan pengelolaan keuangan Negara.
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Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dengan masih
banyaknya masalah di bidang pengelolaan keuangan
Negara, maka dilakukanlah reformasi di bidang keuangan
Negara yaitu dengan terbitnya beberapa Undang-Undang
yang
megatur
mengenai
keuangan
Negara,
perbendaharaan Negara dan pengelolaan keuangan
Negara.

Berkaitan dengan SPIP yang merupakan
amanah yang diemban oleh BPKP dan
harus dilaksankan oleh seluruh Instisusi
Pemerintah, M. Bahdin menjelaskan
step by step mengenai Unsur-unsur
penting dalam SPIP antara lain :
1. Lingkungan Pegendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Monitoring atau pemantauan
Kelima unsur tersebut di atas dibagi
dalam dua bagian besar yaitu unsur
pengendalian yang menyangkut Soft
Control dan Hard Control.
Soft
Control
berkaitan
dengan
integritas,
etika
dan
moralitas
sedangkan Hard control menyangkut
masalah Kebijakan / Prosedur yang
menjadi pedoman suatu kegiatan,
sehingga SPIP bisa menjadi budaya atau
culture organisasi.
Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim juga memaparkan tentang
bagaimana membudayakan SPIP dan
perlunya sinergi antara SPIP, reformasi
birokrasi dan budaya kerja.
Hadir dalam acara tersebut seluruh
jajaran di Polda Kaltim, sedangkan dari
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur adalah M. Anto Julianto Kepala
Bidang IPP dan Afrizi Hadi Kabid
Investigasi.

Walikota Samarinda Syahari Jaang : “Yang penting
adalah niat untuk berubah menjadi lebih baik”
Walikota Samarinda Syahari Jaang buka Diklat SPIP bagi pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemkot Samarinda
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Lebih lanjut Syahari menyampaikan tentang pentingnya
SPIP bagi pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Dan
diklat ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota
Samarinda untuk meningkatkan kapasitas SDM dilingkungan SKPD yang ada di Pemerintah Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Samarinda Syahari Jaang didampingi oleh Inspektur Daerah Hermanus
Barus dalam kesempatan membuka Diklat SPIP bagi Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota
Samarinda yang dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim pada hari Senin tanggal 19 Desember
2011.
WTP yang menjadi target Pemerintah Kota Samarinda di
tahun 2012 bukan merupakan target akhir tetapi bagaimana proses ke arah tersebut diupayakan agar penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan Negara
sedini mungkin dapat dicegah dan pelayanan publik dapat
ditingkatkan.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut Kepala Pusdiklat BPKP Meidiyah Indraswari yang juga akan
menyampaikan materi mengenai SPIP. Kapusdiklat
BPKP dalam kata sambutannya mengatakan bahwa
Ouput dari SPIP adalah meningkatnya pelayanan
publik. Dengan dilaksanakannya SPIP otomatis pelayanan publik akan meningkat.
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim M. Bahdin
yang mendampingi Walikota Samarinda mengatakan bahwa Diklat SPIP ini merupakan implementasi
dari MoU yang telah disepakati antara BPKP dengan Pemkot Samarinda beberapa waktu yang lalu.
Kepada peserta Diklat yang diikuti oleh tiga puluh
orang peserta tersebut M. Bahdin berharap semoga
materinya mudah dipahami dan nantinya segera dapat membuat action plan di SKPD masing-masing.

Kaper BPKP Prov. Kaltim Tutup diklat SPIP bagi
Pejabat Eselon II dan III Pemkot Samarinda
M. Bahdin : "SOP atau prosedur yang dibuat dengan baik tidak ada
artinya jika etika dan integritas diabaikan"
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Samarinda. 16 Desember 2011.
Kesan yang mendalam disampaikan oleh wakil Peserta Bapak H. Tejo Sunarnoto setelah mengikuti
Diklat SPIP yang diselenggarakan di aula lantai 2 Perwakilan BPKP Prov. Kaltim yang dihadiri oleh
Sekretaris Inspektorat Pemkot Samarinda Arliansyah dan Salah satu Kabid di Badan Diklat Provinsi
Kalimantan Timur Ibu Tabita.
H. Tejo Sunarnoto juga mengharap agar diklat semacam ini diberikan juga kepada pejabat-pejabat lainnya
mulai dari puncuk pimpinan sampai pegawai yang paling bawah sehingga ada kesepahaman dalam
menjalankan seluruh materi yang disampaikan pada diklat ini.
Diklat SPIP yang diikuti oleh 25 orang peserta Pejabat Eselon III dari Pemkot Samarinda ditutup oleh
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim M. Bahdin dengan satu harapan semoga Ilmu yang diperoleh
selama Diklat bisa segera diimplementasikan di Lingkungan kerja masing-masing mulai dari hal-hal yang
paling sederhana.
M. Bahdin menambahkan SOP atau prosedur yang dibuat dengan baik tidak ada artinya jika etika dan
integritas diabaikan. Pendekatan Soft Control yang meliputi integritas, etika dan komitmen terhadap
kompetensi harus dikedepankan dalam menghadapi setiap kendala yang dihadapi.

Kaper BPKP Kaltim tutup kegiatan Bimtek Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pemkot Samarinda.
M. Bahdin : “ …. pengelolaan barang atau asset merupakan hal penting yang harus benar-benar
diperhatikan”

Dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil ‘alamin,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur M. Bahdin didampingi oleh Kepala Badan
Litbang dan Diklat Daerah H. M. Amin Ismail serta
Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda Arliansyah,
secara resmi menutup Diklat Bimtek Pengelolaan
Barang Milik Daerah yang diselenggarakan selama
dua hari mulai tanggal 21 Desember 2011 dan
berakhir pada tanggal 22 Desember 2011 ditandai
dengan pelepasan Tanda Peserta serta penyerahan
Sertifikat secara simbolis.
Sebelum menutup kegiatan bimtek, ada beberapa
point penting yang disampaikan oleh Kepala
Perwakilan dalam sambutannya antara lain tentang
pentingnya kesungguhan para peserta untuk segera
menerapkan ilmu yang sudah didapat selama
kegiatan berlangsung.
Hal ini tentunya berkaitan dengan target Pemerintah
Kota Samarinda dalam pencapaian opini Wajar
Tanpa Pengecualian pada tahun 2012 seperti yang
disampaikan oleh Walikota Samarinda Syahari Jaang
beberapa waktu yang lalu.
Beliau juga mengingatkan bahwa pengelolaan barang
atau asset merupakan hal penting yang harus benarbenar diperhatikan karena pengelolaan barang atau
asset yang memadai akan berpengaruh terhadap opini
BPK pada saat dilakukan pemeriksaan.
Begitu pentingnya peran pengelolaan barang inilah
Kepala Perwakilan sekali lagi berpesan agar sesegera
mungkin menerapkannya di SKPD masing-masing
dan jika ada kendala segera menghubungi BPKP
Prov. Kaltim.
M. Bahdin juga berterima kasih kepada Badan
Litbang dan Diklat Daerah Kota Samarinda yang
telah mempercayakan Perwakilan
BPKP
Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra dalam
kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah ini. Semoga kerjasama ini akan terus
berlanjut untuk diklat-diklat yang lainnya.
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Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
M. Bahdin : “Sesuatu akan menjadi indah jika kita saling menghargai peran kita masing-masing….”
Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim M. Bahdin dalam pidato pelantikan
Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Perwakilan BPKP Prov. Kaltim yang berlangsung pagi tadi
pukul 9.00 Wita di Aula lantai Dua Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
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Dihadapan seluruh pejabat struktural dan pegawai serta anggota dharma wanita persatuan yang hadir Kepala
Perwakilan mengharapkan kepada Pejabat yang baru dilantik agar jangan sampai menyia-n$yiakan amanah yang
telah diberikan oleh BPKP.
Para pejabat yang dilantik adalah Baharuddin Rahman sebagai Kabag TU menggantikan pejabat lama Karya Bakti,
dan Raden Kemal Ramdan sebagai Kasubbag Kepegawaian menggantikan Fajar Hudoyo.
“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi, dengan semangat, kreativitas yang tinggi
dan inovasi diharapkan kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan lebih baik lagi. Khusus
untuk Sub.Bag Kepegawaian diharapkan agar lebih mengutamakan pelayanan yang prima dalam hal melayani
kebutuhan pegawai berkaitan dengan masalah-masalah administrasi kepegawaian" demikian lanjut Kepala
Perwakilan.
Berkaitan dengan Undang Undang dan peraturan kepegawaian Kepala Perwakilan mengharapkan agar Kepala Sub.
Bagian Kepegawaian benar-benar mempelajarinya khususnya yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Auditor.
Kepada Pejabat yang akan meninggalkan Kaltim, Kepala Perwakilan mengucapkan terima kasih atas kerja sama
selama ini dan semoga di tempat yang baru bisa lebih berkreasi lagi untuk menjadikan BPKP menjadi lebih baik
lagi.

Menuju penguatan tata kelola perusahaan yang
baik, PDAM se Kaltim dan BPKP Kaltim
lakukan Mou
M. Bahdin : “Sesuai dengan paradigma baru BPKP, bantuan seperti ini tidak terlepas dari peran
dan strategi BPKP dalam mengawal akuntabilitas Keuangan Negara yang meliputi 4C yaitu
capacity building, current issue, clearing house, dan check and balance.”
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Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim kembali menggelar acara penandatanganan MoU dengan sejumlah PDAM di
Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin 13 Februari 2012 bertempat di Aula Teratai Hotel Grand Tiga Mustika
Balikpapan.
Dalam kesempatan ini, PDAM yang turut menandatangani MoU dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur adalah PDAM Kab. Kutai Kartanegara, PDAM Kab. Malinau, PDAM Kab. Penajam Paser Utara, PDAM
Kota Bontang, dan PDAM Kota Tarakan.
Lingkup kerja sama yang tertuang dalam naskah MoU ini secara garis besar menuju pada usaha penguatan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada PDAM. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, M. Bahdin, dan Direktur dari masing-masing PDAM. Acara
yang digelar bersamaan dengan Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM seKalimantan Timur Tahap 3 ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Perpamsi Prov Kaltim, Alimudin.
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim, M. Bahdin yang didampingi oleh Kabid Akuntan Negara, Budi Gunarjo
Ompusunggu dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya MoU antara BPKP dengan
PDAM, maka kedua belah pihak telah sepakat berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance), selanjutnya M. Bahdin berharap agar kedua belah pihak dapat terus bersinergi agar
naskah MoU yang telah ditandatangani tidak menjadi naskah mati .

“Saya berharap agar MoU ini tidak menjadi naskah
yang mati, bagaimana caranya? Satu-satunya cara agar
MoU ini menjadi naskah yang hidup adalah dengan
mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang
akan dan harus dilaksanakan”- tegas M. Bahdin. Lebih
jauh,
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Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim juga
mengatakan siap membantu PDAM se Provinsi
Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerjanya,
baik berupa bantuan pelaksanaan audit, evaluasi,
asistensi, maupun bantuan lainnya “Sesuai dengan
paradigma baru BPKP, bantuan seperti ini tidak
terlepas dari peran dan strategi BPKP dalam
mengawal akuntabilitas Keuangan Negara yang
meliputi 4C yaitu capacity building, current issue,
clearing house, dan check and balance.”

Dari konvergensi IFRS itu, Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) telah menghasilkan tiga pilar
Standar Akuntansi Keuangan, yaitu Standar
Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Syariah.
Nah, PDAM kan bukan usaha syariah, juga
bukan perusahaan go public, jadi dalam hal ini
PDAM termasuk dalam kategori entitas tanpa
akuntabilitas publik.
Kenapa masuk kategori entitas tanpa
akuntabilitas publik? Pertama, karena PDAM
tidak memiliki akuntabilitas publik secara
signifikan. Kedua, karena laporan keuangan
PDAM diterbitkan untuk tujuan umum
(general purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal. Jadi seluruh PDAM di
Indonesia diwajibkan untuk menggunakan
SAK
ETAP
dalam
pelaporan
keuangannya.”
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD
Perpamsi Provinsi Kalimantan Timur,
Alimudin
menyampaikan
harapannya kepada peserta bimtek agar
setelah mengikuti bimbingan teknis
penerapan SAK ETAP, para peserta dapat
berperan sebagai katalisator di kantor
masing-masing agar dapat sesegera
mungkin menerapkan Standar Akuntansi
Keuangan ETAP. Selain itu, ia juga
berharap agar kerja sama antara PDAM
dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Sehubungan dengan pembukaan kegiatan
bimbingan teknis penerapan SAK-ETAP,
Kepala Perwakilan BPKP Prov Kaltim
menyampaikan
bahwa
Pemerintah
Indonesia sebagai anggota G20, telah
menyepakati forum di Washington DC
tanggal 15 Nopember 2008 untuk
melakukan konvergensi terhadap IFRS
dalam pengaturan standar akuntansi
keuangan. “Proses konvergensi IFRS telah
dilakukan secara bertahap sejak tahun 1995
sampai dengan 2010 dengan melakukan
revisi baik berupa perubahan maupun
penambahan standar baru dalam buku
Standar Akuntansi Keuangan.
Timur yang selama ini telah terjalin cukup
baik dapat terus dilanjutkan dan lebih
ditingkatkan lagi.

Penandatangan Mou dan Sosialisasi Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD di Akper Prov. Kaltim
M. Bahdin : “…. diperlukan sinergi dan bekerjasama dengan optimal, sehingga tujuan UPTD
Akademi Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah
dapat tercapai yang berujung pada kinerja yang meningkat serta menghasilkan output yang kompeten
dan kualitasnya diakui oleh masyarakat luas”.

Samarinda, 22 Februari 2012 bertempat di ruang rapat Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur berlangsung acara penandatangangan Mou dan Sosialisasi Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah antara Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Acara yang juga dihadiri oleh wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Asaf Daolo
dibuka oleh Achmad Saubani, S.Sit, Msi selaku Kepala UPTD Akademi Keperawatan Provinsi
Kalimantan Timur. Dalam sambutannya beliau menjelaskan latar belakang keinginan UPTD Akademi
Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang sejak tahun
2006 sudah dicanangkan.

“Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan pada tanggal 24
September 1990 tersebut merupakan akademi keperawatan yang pertama kali di Kalimantan Timur yang
kini telah memperoleh predikat Akreditasi A untuk tingkat nasional. Kini memiliki jumlah mahasiswa
sebanyak 305 orang yang terbagi menjadi beberapa kelas”, demikian ungkap Achmad Saubani.
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Acara dilanjutkan dengan sambutan Bapak M. Bahdin selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Bahdin mengapresiasi keinginan UPTD Akademi
Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi BLUD dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini Akademi Keperawatan mampu menyediakan
tenaga jasa kesehatan yang berkualitas dan kompeten.
Bahdin juga menjelaskan mengenai fleksibilitas yang dimiliki oleh institusi yang memiliki status
Badan Layanan Umum Daerah dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan
sehubungan dengan status Badan Layanan Umum Daerah tersebut.
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Selain itu Bahdin juga mengingatkan bahwa dengan status baru yang nantinya disandang bukan
berarti Akper Prov. Kaltim menjalankan kegiatannya tanpa aturan akan tetapi tetap menggunakan
koridor-koridor yang telah diatur dalam Undang-Undang, serta mengharapkan agar MoU ini betulbetul dijalankan dan ditindaklanjuti dengan segera dan diharapkan tim BPKP bisa menjadi
fasilitator untuk pemenuhan persyaratan administratif.
“Untuk itu diperlukan sinergi dan bekerjasama dengan optimal, sehingga tujuan UPTD Akademi
Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah dapat
tercapai yang berujung pada kinerja yang meningkat serta menghasilkan output yang kompeten
dan kualitasnya diakui oleh masyarakat luas”, kata M. Bahdin menutup kata sambutannya.
Mengakhiri acara ini Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalim M. Bahdin memberikan cindera mata
kepada Kepala UPTD Akper Prov. Kaltim sebagai tanda kesungguhan BPKP Prov. Kaltim dalam

Kaper BPKP Kaltim hadiri Rakor RKA-KL
TA. 2013 di lingkungan Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM
27 Pebruari 2012 09:04:40 / kaltim / dibaca: 61 kali / Kat: Evaluasi
M. Bahdin : “Keberhasilan dalam merencanakan akan menjadi langkah awal menuju
keberhasilan pelaksanaan anggaran”.
Rabu,22 Februari 2012, bertempat di Hotel
Zurich, Balikpapan, Kepala Kantor
Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, M.
Bahdin menjadi narasumber di acara rapat
koordinasi RKA-KL Tahun 2013 di
lingkungan Kanwil Kemenkumham
Kalimantan Timur untuk menyampaikan
materi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran.
Hal-hal yang disampaikan oleh Kaper terkait
materi antara lain mengenai instruksi
Presiden dalam rapat kerja pemerintah dan
postur APBN 2012, sasaran dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi nasional, serta SPIP
dalam akuntabilitas keuangan Negara.

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Divisi
Imigrasi Kanwil kemenhukam
Drs. R.
Anggoro Reksodirjo Kepala Perwakilan
menekankan poin penting yang perlu
diperhatikan oleh satker dalam pelaksanaan
anggaran antara lain penghematan APBN/D
dengan fokus untuk menghemat belanja rutin,
mengalihkan belanja rutin ke belanja modal/
infrastruktur, penyusunan program yang
terfokus untuk pengentasan kemiskinan,
pendidikan, kesehatan dan UKM, pencegahan
korupsi dan mark up dalam proses
procurement / pengadaan barang dan jasa,
dimana BPK dan BPKP sebagai aparat
pengawasan diminta untuk membantu
mengawasi pelaksaannya, serta menanamkan
konsep bahwa pencegahan dan penindakan
terkait dengan tindakan yang merugikan
keuangan Negara adalah sama pentingnya.
Seperti diketahui, Kepala BPKP merupakan
salah satu anggota tim pengawasan
pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Untuk
itu, Kaper kembali mengingatkan pentingnya
perencanaan yang matang dalam penyusunan
anggaran untuk tahun anggaran 2013
mendatang. Keberhasilan dalam merencanakan
akan menjadi langkah awal menuju
keberhasilan pelaksanaan anggaran.
Kaper juga meminta para ka satker untuk
mengikuti permintaan presiden untuk membuat
rencana penarikan/ disbursement plan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan
dalam rangka penyerapan anggaran. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan
penyerapan anggaran di akhir masa tahun
anggaran seperti yang lazim terjadi selama ini.
Dalam pemaparannya di hadapan peserta yang
terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Bapas,
Kepala
Rutan,
Kepala
Rupbasan,
Kepala Imigrasi, Kepala Rudemin Kepala
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim menunjukkan
hasil evaluasi BPKP terhadap satker di
lingkungan Kanwil Kemenkumham mengenai
penyerapan belanja modal untuk tahun
anggaran 2011 di bulan September (akhir
triwulan III) dan Desember (akhir triwulan IV)
untuk menunjukkan perbandingan prosentase
penyerapan anggaran di triwulan III dan IV
yang masih kurang dari 50%.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh
Kepala Bagian Tata Usaha Kemenkumham Prov.
Kaltim Sutrisno, terlihat minat peserta cukup baik
dilihat dari pertanyaan yang dilontarkan. Ada 5
penanya yang diberi kesempatan terkait pelaksanaan
anggaran, antara lain untuk penyusunan anggaran
tahun 2013 mengenai belanja modal, penanganan
untuk akun-akun persediaan dan belanja modal,
serta terkait dengan pengadaan barang / jasa.
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Bimtek Sistem Informasi Manajemen Hasil
Pengawasan
Karya Bhakti : " auditor pada era sekarang ini harus menguasai segala macam teknologi informasi
khususnya yang berkaitan dengan tugas sehari-hari sebagai aparatur pengawasan, dan bimtek ini
merupakan salah satu upaya untuk menambah wasasan keilmuan dibidang pengadministrasian
sehingga akurasi dan kualitas data yang dimiliki oleh Inspektorat dapat digunakan untuk kepentingan
pengambilan kebijakan ........ "
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Bimtek
Sistem
Informasi
Manajemen
Hasil
Pengawasan yang berlangsung tanggal 01-02 Desember
diikuti oleh sekitar 18 peserta dari Inspektorat Wilayah
Kab. Tana TIdung dibuka oleh Sekretaris Inspektorat
Wilayah Kamaruddin, S.Sos.
Dalam sambutannya Sekretaris Inspektorat Kab. Tana
Tidung yang didampingi oleh Kasubag Prolap
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim Timbul Sinaga, Ak.
berharap agar BPKP khususnya Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim senantiasa mendampingi dalam proses
penerapannya sehingga materi yang akan diajarkan bisa
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran
Inspektorat Wilayah Kab. Tana Tidung.
Materi bimtek yang berlangsung selama dua hari antara
lain adalah pegenalan Simhp Nasional mulai instalasi
sampai dengan inputing data dan seluk beluk mengenai
jaringan yang kemungkinan besar

akan digunakan dalam penerapan Simhp
Nasional selanjutnya.
Menutup kegiatan bimtek, Kepala Bagian
Usaha Karya Bhakti yang berkenan hadir
mengatakan bahwa auditor pada era sekarang
ini harus menguasai segala macam teknologi
informasi khususnya yang berkaitan dengan
tugas sehari-hari sebagai aparatur pengawasan,
dan bimtek ini merupakan salah satu upaya
untuk menambah wasasan keilmuan dibidang
pengadministrasian sehingga akurasi data dan
kualitas data yang dimiliki oleh Inspektorat
dapat
digunakan
untuk
kepentingan
pengambilan kebijakan dan dapat digunakan
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh pihakpihak yang berkepentingan secara cepat.

BPKP Kaltim undang pakar bahasa dari FKIP
Universitas Mulawarman, DR. Yusak
Hudiyono, M.Pd
DR. Yusak Hudiyono, M.Pd : “dokter mendatangkan pasien” dengan “ dokter mendatangi
pasien” maknanya berbeda.
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Samarinda, 05 Maret 2012
Untuk meminimalisasi kesalahan dalam penulisan laporan maupun surat menyurat di aula lantai dua
dilaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri dengan menghadirkan ahli bahasa dari Fakultas Kejuruan
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman DR. Yusak Hudiyono, M.Pd.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, M. Bahdin yang membuka acara didampingi
oleh Kepala Bidang Instansi Pemerintah Pusat, M. Anto Julianto mengharapkan dengan
diselenggarakannya kegiatan ini kesalahan dalam penulisan ejaan pada surat maupun laporan dapat
dikurangi atau di minimalisir.
“Perhatikan, catat, tanya dan diskusikan”, pesan M. Bahdin mengingatkan kepada peserta mengenai
pentingnya materi ini.
Beliau melanjutkan bahwa pertemuan ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir, diharapkan akan
ada pertemuan berikutnya untuk menyusun SOP kemudian di workshopkan, mengingat produk BPKP
adalah laporan. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana menempatkan kata, tanda baca, koma dan
lain sebagainya sehingga menghasilkan laporan yang bermutu dan mudah dipahami.

Dalam pemaparannya, DR Yusak Hudiyono, M. Pd
juga mengupas beberapa kesalahan yang sering
dilakukan dalam penempatan dan penggunaan suatu
kata dan tanda baca.
“Dokter mendatangkan pasien” dengan “ dokter
mendatangi pasien” maknanya berbeda, kata Yusak
Hudiyono. “Demikan juga dengan kata menugaskan,
berbeda maknanya dengan menugasi,” Lanjut Yusak.
Menjawab pertanyaan beberapa peserta menyangkut
penggunaan tanda baca baik koma, titik dua, dan titik,
DR Yusak menjelaskan bahwa semuanya telah diatur
sedemikian rupa dalam Pedoman EYD. Tinggal
bagaimana kita mengimplementasikannya.
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Beliau juga menegaskan bahwa aturan tulisan dan
membaca adalah dua hal yang berbeda.
Materi yang menarik ini ditutup dengan penyajian
contoh-contoh kalimat yang sering tidak efektif dalam
penggunaanya serta beberapa contoh penulisan dalam
surat menyurat.
Humas – Lutfi Budiarto

Direktur IHKP Bambang Utoyo lakukan
Pembinaan di Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur
Bambang Utoyo :” persepsi korupsi dapat diperoleh melalui pengalaman,
persepsi korupsi bisa juga karena kondisi sehingga persepsi berbanding
lurus dengan korupsi”.
Samarinda, 29 Februari 2012.
Gambaran peta korupsi di dunia disampaikan oleh Direktur IHKP Bambang Utoyo pada acara Pembinaan
pada Perwakilan BPKP Prov. Kaltim yang berlangsung mulai pukul 09.00 Wita dan berakhir pada pukul
12.00 Wita.
Didampingi Plh Kepala Perwakilan Afrizi Hadi, dalam pemaparannya Bambang Utoyo menjelaskan
fungsi Internal Auditor yang telah bergeser dari watch dog menjadi assurance and conlsulting (Risk,
Governace and Control).
Berkaitan dengan tugas pembinaan yang dilakukan di Perwakilan BPKP Prov. Kaltim beliau
menjelaskan bahwa pelaksanaan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) makin hari
makin penting karena banyaknya permasalahan yang menyangkut perselisihan baik karena adanya
pemekaran daerah maupun lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan
dan pembangunan. BPKP sebagai internal auditor hendaknya mampu menjadi fasilitator dan mediator
untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul.
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Hasil Evaluasi HKP oleh BPKP diharapkan dapat
digunakan oleh para pihak/pihak untuk menyelesaikan
masalah/kendala/dispute yang menghambat dalam
kelancaran pembangunan.
Lebih
lanjut
Bambang Uto yo
juga
menjelaskan mengenai evaluasi masalah/kendala/
dispute yang menjadi hambatan bagi kelancaran
pembangunan, yang dilaksanakan melalui
pengumpulan, pengidentifikasian dan analisis data
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
mendapatkan pilihan penyelesaian masalah/kendala/
dispute terbaik serta memfasilitasi (memediasi) pihak
atau para pihak terkait untuk mencapai kesepakatan
dalam rangka memecahkan masalah/kendala/
dispute tersebut.
Beliau juga menjelaskan bahwa trend IPK korupsi di
Indonesia semakin hari semakin meningkat dari tahun
ke tahun.

Kenapa korupsi susah diberantas ?

Bambang Utoyo menjelaskan
sekilas
mengenai persepsi korupsi yang dapat
diperoleh melalui pengalaman, persepsi
korupsi bisa juga karena kondisi sehingga
persepsi berbanding lurus dengan korupsi
yang menyebabkan korupsi sulit sekali
diberantas.
Hal tersebut dijelaskan berkenaan beberapa
pertanyaan dari peserta, baik mengenai
kewenangan BPKP itu sendiri maupun
mengenai ketidakfokusan dalam mengatasi
suatu masalah sehingga banyak ketimpangan
dalam pelaksanannya. Selain itu pegawai
BPKP dituntut agar dapat meningkatkan
kompetensi (competence) dan hubungan
(relationship) yang baik dengan pihak lain
(stakeholders) sehingga menjadi aparat
pemerintah
yang
terpercaya
(trusted
advisor).
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Guna meraih opini WTP, setiap ada kesempatan pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, saya
selalu memberi semangat dan menguatkan tekad untuk terus-menerus memperbaiki sistem dan membenahi beberapa kelemahan yang dirasakan," kata Awang Faroek Ishak yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Budi
Pranowo saat membuka seminar sehari tentang Percepatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengukuhan
Forum Bersama Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (Forbes-APIP) Kaltim.

" Seminar sehari yang digagas oleh Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim dalam rangka peringatan HUT BPKP ke-29 bekerjasama dengan Pemda Prov. Kaltim
dengan tema
“Percepatan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pengukuhan Forbes APIP Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
digelar di aula Lamin Etam Kantor Gubernur Prov. Kaltim,
Selasa (22/5), menghadirkan beberapa pembicara, antara
lain Iman Bastari, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Sjarifudin Mossi, Staf Ahli BPK,
Maliki Heru Santosa, Irjen Kemendagri dan Bambang
Utoyo, Direktur HKP dengan moderator Kepala Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim M. Bahdin
Sebelum seminar dimulai
dilakukan Pengukuhan
Forbes oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan Budi Pranowo.
Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak, mengatakan
untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dalam hal kinerja akuntabilitas keuangan tentu tidak mudah,
perlu kerja keras karena laporan keuangan yang disajikan dan
diungkapkan harus wajar dalam semua hal.

"Guna meraih opini WTP, setiap ada kesempatan pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten dan kota seKaltim, saya selalu memberi semangat dan menguatkan
tekad untuk terus-menerus memperbaiki sistem dan membenahi beberapa kelemahan yang dirasakan," kata Awang
Faroek Ishak yang disampaikan Staf Ahli Gubernur
Bidang Ekonomi dan Keuangan Budi Pranowo saat membuka seminar sehari tentang Percepatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengukuhan Forum
Bersama Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (ForbesAPIP) Kaltim.
Selain itu juga, Pemprov Kaltim juga telah membuat rencana aksi untuk mencapai opini WTP yang perlu disikapi
dan ditindaklanjuti sungguh-sungguh dengan melibatkan
semua pihak terkait dalam jalinan kerjasama serta koordinasi yang menyeluruh.
"Seluruh pimpinan daerah, pelaksana, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan semua pihak terkait, diimbau
tetap pada komitmen masing-masing untuk meraih opini
WTP secepat mungkin," tegasnya.

Disamping itu, Aparat Pengawasan Intren Pemerintah
(APIP), diminta berperan pada penguatan akuntabilitas
keuangan demi terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Menurut dia, akuntabilitas keuangan mempunyai peran
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang tertib
dan mentaati peraturan perundang-undangan merupakan hal
penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Selanjutnya Pengurus Forbes Pusat yang diwakili oleh Bambang Utoyo menjelaskan awal mulanya Forbes APIP dibentuk dan peran aparat pengawasan yang senantiasa perlu terus
ditingkatkan.
“Forbes APIP dibentuk di Cisarua Bogor pada tanggal 23
Agustus 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance).
Semangat ini diwujudkan melalui dialog yang terstruktur,
berorientasi pada masalah kekinian dan jangka panjang
dalam suasana penuh kearifan serta objektif atau bebas nilai
yang dihadapi bangsa indonesia selama ini”, Jelas beliau
dihadapan para peserta yang terdiri dari para pimpinan
daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Point penting dalam pemaparan oleh Deputi Kepala BPKP
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman
Bastari adalah:
1. Keleahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Belanja disebabkan:

• Keterlambatan Penyusunan dan Penetapan APBD
• Penganggaran Belum Berdasar Analisis Stan•
•
•
•

dar Biaya
Belum Dilakukan Opname Fisik Kas dan Persediaan
Keterbatasan SDM Bidang Akuntansi
Penggunaan Langsung Pendapa
Tidak Seluruh SKPD Menyusun Laporan Keuangantan
oleh SKPD non-BLU

2. Ketidakpathan terhadap Peraturan Perundangan yang
Merugikan Daerah:

• Belum Dilakukan Inventarsiasi Aset Tetap
• Aset Tetap Tidak Didukung Bukti Kepemilikan
• Daftar Aset Tetap Tidak Didukung Daftar Rincian
Aset

• Belum Dilakukan Penilaian atas Aset Tetap
Sedangkan Maliki Heru Santosa lebih menekankan
pentingnya strategi melalui rencana aksi agar memperoleh
laporan keuangan yang akuntabel.

Pembicara dari BPK menyampaikan makalah yang berkaitan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi opini pemeriksaan
antara lain.
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Kecukupan Pengungkapan
Kesesuaian dengan PABU (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum)
Permasalahan dalam LKPD yang berpengaruh terhadap
opini, antara lain:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Database Asset Tetap
Penilaian Aset Sebelum Neraca Awal
Penyajian Kas
Kesalahan Penganggaran
Penyajian Persediaan
Penyajian Piutang dan Utang
Penggunaan Langsung Pendapatan/Penerimaan
Pertanggungjawaban Belanja/Pendapatan
Penyajian Investasi/Penyertaan
Penyajian BLUD
Pembatasan Lingkup Pemeriksaan
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Seminar Sehari

Tema
“Percepatan Penguatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah di
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur”

Seminar sehari yang digagas oleh Perwakilan BPKP Prov. Kaltim dalam rangka peringatan HUT BPKP ke-29 bekerjasama
dengan Pemda Prov. Kaltim dengan tema “Percepatan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur”
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Pengukuhan Pengurus Forum Bersama APIP oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, 22 Mei 2012 di Lamin Etam

Perjalanan Menuju

Penandatangan MoU dan Penyerahan Hasil
Bimtek PPK-BLUD pada RSUD A.M Parikesit
Kab. Kukar
Dr. Teguh Widodo Slamet, Sp. BO : “Semakin banyak belajar, semakin banyak yang tidak kita
ketahui”
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Hal ini disampaikan oleh Direktur Rumas Sakit
Umum Daerah A.M Parikesit Dr. Teguh Widodo
Slamet, Sp. BO ketika memberikan sambutan pada
saat acara penandatanganan Mou dan Penyerahan
Hasil Bimbingan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan
(PPK) Badan Layanan Umum Daerah pada
RSUD A.M Parikesit yang dilaksanakan di ruang
komite medik RSUD A.M Parikesit Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal
07 Maret 2012.
Seperti diketahui, RSUD AM. Parikesit yang telah
ditingkatkan kelasnya menjadi Rumah sakit tipe B
berdasarkan Kepmenkes No. 1222/Menkes/SK/
XII/2009 sejak tahun 2002 sudah mencanangkan
keinginan untuk menjadi BLUD. Keinginan tersebut
berjalan melalui proses pembelajaran yang panjang
dan penuh rintangan.

kerjasama dengan BPKP Prov. Kaltim yang
sudah memasuki tahun ketiga ini
merupakan bagian dari proses tersebut
dan diharapkan dapat memicu jajaran
Rumah
Sakit
untuk
meningkatkan
kinerjanya sehingga pelayanan publik yang
sudah menjadi tuntutan masyarakat dapat
lebih ditingkatkan ”, tambah beliau.
Menyinggung kesiapan RSUD AM
Parikesit untuk merubah status menjadi
BLUD seperti yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
mengenai Rumah Sakit, Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur M.
Bahdin
yang
didampingi
Kepala
Bidang Akuntan Negara Budi Gunarjo
Ompusunggu sangat mengapresiasi upaya
tersebut.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
menjelaskan bahwa dalam proses pembentukannya
peran BPKP dapat diwujudkan secara riil melalui
bantuan/asistensi kepada RSUD yang menerapkan
PPK-BLUD
dalam
pemenuhan
peraturan
perundangan dan dapat menerapkan praktek bisnis
yang sehat dan bersaing dan berdasarkan Nota
Kesepahaman Pelaksanaan kegiatan antara RSUD
A.M Parikesit dengan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 445/1587/073/440/80
dan NK-2574/PW.17/4/2010 tanggal 22 September
2010 tentang Bimbingan Teknis Manajemen
Administrasi Pengelolaan BLUD RSUD A.M
Parikesit, BPKP telah melakukan asistensi sejak
bulan September 2010 s/d Desember 2011 dan kini
memasuki tahun ketiga.
Berkaitan dengan ditetapkannya RSUD A.M
Parikesit sebagai rumah sakit tipe B, tentunya akan
mengalami perubahan dalam struktur organisasi dan
perubahan dalam penatausahaan keuangan. Oleh
karena itu telah disepakati untuk melakukan bimtek
tahun 2012 antara lain penyempurnaan Pedoman
Penatausahan Keuangan BLUD, monitoring
implementasi SiPAK BLUD, penyusunan RBA
tahun 2013 dan penyusunan Legal Drafting,
sehingga perlu dilakukan penandatangan Nota
Kesepahaman Pelaksanaan Kegiatan antara RSUD
A.M Parikesit dengan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur, tegas M. Bahdin sebelum
mengakhiri kata sambutannya
Disela-sela acara penandatanganan Mou dan
Penyerahan Hasil
Bimbingan Teknis Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan
Umum Daerah yang secara simbolis diserahkan
oleh Kepala Bidang Akuntan Negara Budi Gunarjo
melalui Kepala Perwakilan, M. Bahdn kembali
menegaskan bahwa inti dari semua ini adalah agar
institusi pelayan publik bisa berkinerja tinggi
dengan mengedepankan pelayanan prima sesuai
dengan tuntutan masyarakat saat ini .
Berkaitan dengan SPIP, Direktur RSUD A.M
Parikesit Dr. Teguh Widodo Slamet, Sp.BO
berharap agar segera diterapkan di RSUD A.M
Parikesit, mengingat amanah Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 yang juga harus segera
diterapkan dan meminta BPKP untuk dapat
melakukan pendampingan penerapan SPIP di
lingkungan RSUD A.M Parikesit.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur, M. Bahdin dalam sambutannya
menyambut baik keinginan tersebut dan
mempersilahkan pihak RSUD A.M Pariksesit
menyurati BPKP dan menyusun jadwal
kegiatannya sehingga dapat diatur waktu
pelaksanaannya.

32

Pelajar SMK 14 Akhiri Masa PSG
PSG : " Maafkan ya pak kalau ada kesalahan selama ini....."
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Lho..lho... ada apa ini ?
"Kami hari ini selesai prakteknya pak...", tukas mereka.
Terharu.... jadi terharu...... Apa pasal ?
Ternyata anak-anak SMK 14 hari ini tanggal 9 Maret 2012 akan mengkhiri masa praktek kerja lapangan.
Tak terasa sudah dua bulan mereka melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur.
Seperti biasanya, Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim memang menjadi tujuan utama bagi sekolahsekolah kejuruan yang memiliki jurusan Akuntansi untuk melakukan praktek kerja lapangan.
Kali ini yang akan mengakhiri masa prakteknya baru empat orang, masih ada beberapa pelajar yang
sedang melakukan praktek di Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim.
Mereka ditempatkan di bidang-bidang untuk membantu kelancaran administrasi perkantoran, baik
mengenai pengarsipan dokumen maupun pengaturan dokumen manajemen system yang sudah diterapkan
di Kantor Perwakilan BPKP Prov. Katim.
Untuk mendukung dokumen manajemen system, pengetahuan mengenai IT ditekankan dalam proses
pengerjaanya. Untuk itu praktek komputer serta peralatan bantu lainnya diajarkan pada siswa-siswi yang
akan mulai praktek kerja lapangan di Kantor BPKP Prov. Kaltim.
Tidak ada pelepasan secara resmi dari kantor, hanya foto bersama Kepala Bagian Tata Usaha Bp.
Baharuddin Rahman dengan harapan semoga PSG yang dilakukan di BPKP Prov. Kaltim bisa bermanfaat
dan atas nama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas praktek kerja yang dilakukan selama dua bulan ini.
Humas - Lutfi Budiarto

Kunjungan

Awak Humas BPKP Kaltim Kunjungi Kaltim Post
Direktur Kaltim Post : “Rukun berita harus diperhatikan
dalam setiap penulisan”
Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama Kaltim Pos Tatang Setyawan yang didampingi oleh stafnya Agus
Dwi Wahyudi dan Lauhil Machfudz ketika awak humas BPKP Kaltim berkunjung ke dapur Kaltim Post
pada tanggal 20 Maret 2012.
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Maksud kunjungan awak humas BPKP Kaltim ke
redaksi Kaltim Post adalah dalam rangka untuk menjalin silaturahim dan menimba ilmu yang berkaitan
dengan penyusunan perwajahan media dan penulisan
berita.
Menanggapi beberapa kendala yang diungkapkan
oleh Tim BPKP, dalam penyusunan media buletin
dan penulisan berita pihak Kaltim Post yang diwakili
oleh Agus Dwi Wahyudi sebagai ahli tata letak atau
perwajahan dan redaktur Kaltim Post Saudara Lauhil
Mahfudz secara garis besar menekankan pentingya
mengatur manajemen keredaksian serta memprofesionalkan sumber daya yang ada.
Untuk konsumsi kalangan sendiri Buletin Etam yang
sempat dievaluasi oleh pihak Kaltim post hasilnya
cukup. Yang perlu dibenahi adalah desain cover dan
pengaturan penempatan dan pemilihan gambar
dalam sebuah berita sehingga menjadi berita yang
memiliki daya tarik untuk dibaca
.“Rukun berita misalnya unik, mengandung hal baru, heboh, fantastis..”, tambah beliau mengawali sambutannya.

Lebih lanjut beliau mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim BPKP dan mempersilahkan kepada tim BPKP
untuk menggali pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan berita maupun perwajahan surat kabar.
Beliau menambahkan bahwa Koran terbesar di Kalimantan Timur ini sudah berkali-kali meraih award untuk tata
letak atau perwajahan di kalangan Jawa Post Group.
Awak humas BPKP Kaltim yang dikomandani oleh Timbul Sinaga sedikit memberikan gambaran bagaimana kiprah humas Perwakilan BPKP Kaltim dalam pelaksananaan
tugas sehari-hari.

POJOK KENANGAN

YANG DATANG DAN YANG PERGI
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Murwanto, Dicky Julianto, Nanang Sunarko, Rizal Pahlawi, Edi Sunardi

BEDOL DESA

Karya Bhakri

Fajar Hudoyo
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Agung P

Jajang Rahmawan

Zainuddin

Zulheri

Adi

Teguh

Irwanto

Isti Hermawan

Doni Adrian

Puji Bhakti dan Arief Nurcahyo

Cahya Ernawan

Oing Amirin, James, Joni Cahyono

Nanang Agus Sutrisno

Kukuh Haryoko

Mugi Sugiarto

Harsa Mutiar

Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Aas Asikin Idat : “
Mempertahankan lebih sulit daripada mencapai “
Exit Meeting Hasil Penerapan GCG PT Pupuk Kaltim
“Mempertahankan apa yang sulit dicapai sekarang lebih
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sulit daripada mendapatkan score GCG”, demikian imbuh
Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Aas Asikin Idat
menanggapi paparan assessment GCG PT Pupuk Kaltim
tahun 2011 yang disampaikan secara langsung oleh
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur M.
Bahdin dalam acara pembahasan akhir (exit meeting) Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pupuk Kalimantan
Timur tahun 2011 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di ruang Rajawali Kantor Pusat PT Pupuk
Kalimantan Timur di Bontang pada tanggal 28 Maret
2012.
Pembahasan Akhir (exit meeting) dihadiri oleh jajaran
Direksi dan pejabat dilingkungan PT Pupuk
Kalimantan Timur dan
Tim Counterpart GCG
PT
Pupuk
Kaltim,
Kepala Perwakilan dan
Kepala Bidang Akuntan
Negara serta Tim Assessment GCG BPKP Perwakilan Kaltim.\
Setelah pemaparan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Berita Acara Pembahasan Akhir
(Exit Meeting) dan Kesepakatan serta Tindak Lanjut Hasil
Assessment Penerapan GCG pada PT Pupuk Kaltim Tahun 2011 oleh Aas Asikin Idat Dirut PT Pupuk Kaltim
dan M. Bahdin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim.
Secara umum hasil assessment menunjukan capaian aktual penerapan GCG pada PT Pupuk Kalimantan Timur
mencapai predikat baik, yaitu dengan skor aktual 89,58
dari skor maksimal 100 atau 89,58%. Dibandingkan dari
tahun sebelumnya skor aktual mengalami peningkatan
1,95 dari 87,63 tahun 2010.
Berdasarkan paparan hasil assessment GCG tahun 2011,
terihat bahwa dari 9 aspek penilaian hampir semua aspek
mengalami peningkatan. Sedangkan menurut kategori
penilaian dari 160 parameter, 121 parameter masuk dalam
kategori baik dimana 94 parameter sudah mencapai nilai
optimal dan 27 parameter mendekati nilai optimal,

dan parameter yang perlu mendapat perhatian
dan perlu ditingkatkan sebanyak 30 parameter,
sedangkan sisanya 9 parameter adalah parameter yang N/A ( Not Applicable ) dalam penerapan GCG pada tahun 2011.
Aas Asikin Idat mengatakan bahwa pelaksanaan GCG merupakan hal penting bagi perusahaan terutama bagi kelangsungan hidup Perusahaan (Going Concern), bahwa GCG harus
diterapkan secara konsisten . Kita dapat melihat
dari tahun ke tahun score GCG PT Pupuk Kaltim mengalami peningkatan dan ini merupakan hal
yang cukup berat bagi Pupuk Kaltim untuk dapat
mempertahankan apa yang sudah dicapai sekarang
ini dimasa yang akan datang, sehingga suatu saat
nanti GCG di Pupuk Kaltim sudah merupakan suatu
kebutuhan yang dapat meningkatkan kinerja dan
citra perusahaan.
Kegiatan Exit Meeting di Bontang diakhiri dengan
mengadakan plant tour ke lokasi pabrik Kaltim 1
sampai dengan Kaltim 4 dan peninjauan proyek
Kaltim 5 yang sedang dalam proses pembangunan.

Tim budaya kerja adakan Siraman Rohani
KH Zaini
Nai’im : Barokah itu adalah
bertambahnya
kebaikan dalam
setiap kebaikan

Segala sesuatunya berada di luar kendali atau kontrol
kita. Bahkan jika Allah berkehendak, bisa saja kita
tidak dibangunkan, melainkan terus ditidurkan selamanya, mati!
Ketika bangun tidur kita masih bisa bernafas, berdiri,
dan mengingat begitu banyak hal dan tetap memiliki
skill dan knowledge seperti sedia kala sebelum tidur.
Ini sungguh luar biasa!
“Inilah sikap orang beriman yang senantiasa bersyukur kepada Allah”, lanjut beliau

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas seharihari pada hari ini, Jumat 30 Maret 2012 di lantai
dua gedung Perwakilan BPKP Prov. Kaltim dilaksanakan acara siraman rohani menghadirkan Ketua MUI
Samarinda KH. Zaini Na'im.
Acara yang dipandu oleh Saudara Abu Sofyan, dibuka
oleh Kepala Perwakilan M. Bahdin bertujuan untuk
menambah wawasan keislaman serta pencerahan bagi
pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
dengan harapan kearifan, kebijaksanaan, keikhlasan
dalam berkerja dapat diwujudkan dalam menyikapi beban tugas yang diemban oleh BPKP.
Sebelum acara tausiyah dimulai, dilantunkan ayat suci
Al Qur;an yang dibawakan oleh Sdr. Ady Kusuma Deni
dengan saritiwalah oleh Sdri Dola Indrayani Putri.
Materi yang disampaikan oleh Ketua MUI Samarinda
KH Zaini Na'im antara lain tentang karunia umur yang
diberikan oleh Allah subhanahuwata'ala kepada kita,
hidup yang terencana dan kiat-kiat supaya hidup tenang /
barokah
Mengawali tausiyahnya KH Naini Na’im mengatakan
bahwa dalam perspektif Islam, antara orang hidup dan
mati itu sama. Hanya berpindahnya ruh saja yang membedakannya.
Menyikapi hal tersebut maka diajarkanlah oleh Nabi
Muhammad doa bangun tidur “Alhamdulillahilladzi
ahyana ba’da ma amatana wa ilaihin nusyur” yang artinya “Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami
setelah ditidurkanNya dan kepadaNya kami dibangitkan’ [HR. Al-Bukhari]
Bisa bangun tidur adalah sebuah nikmat yang sangat luar
biasa. Ketika tidur kita tidak sadar apapun yang terjadi.

Budaya Kerja

Kesyukuran ini penting dikarenakan misi manusia
diciptakan adalah untuk Ibadah. Kalaulah bukan untuk Ibadah kita tidak diciptakan oleh Allah.
“Untuk itu setiap aktivitas kita hendaklah berlabel
Ibadah” timpal beliau.
Berikutnya beliau menyampaikan materi mengenai
nikmat umur yang diberikan kepada Kita. Dari referensi kitab yang beliau disampaikan, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud umur panjang antara
lain
1. Usia 18 Tahun
2. Usia 40 Tahun
3. Usia 60 Tahun
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Kalau ingin menjadi baik dengan tahapan umur panjang tersebut sebenarnya bisa dilakukan, bahkan
hanya dengan satu hari saja bisa dilakukan apabila
ada upaya untuk menjadi baik.
“Orang yang sering menyeleweng adalah orang yang
tidak ingat mati”, demikian ungkap beliau mengenai
pemanfaatan umur yang dirangkai dengan banyaknya
kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang selalu ditangguhkan.
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Dihadapan peserta yang terdiri dari seluruh pegawai
dan ibu-ibu Dharma Wanita beliau mengharapkan
mumpung masih muda, masih kuat, bersegeralah
menunaikan perintah Allah, khususnya berhaji, jangan menunggu jika sudah datang penyakit.

Sedangkan mengenai hidup yang terencana beliau
mengupas sebuah hadist Rasulullah yang berbunyi : “Barangsiapa yg bangun di pagi hari dan
hanya dunia yg di pikirkannya, sehingga seolah-olah
ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah
akan menanamkan 4 macam penyakit padanya :
1.
2.
3.
4.

Kebingungan yang tiada putus-putusnya.
Kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya.
Kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi.
Khayalan yang tidak berujung wujudnya.
[HR Muslim]

Untuk mengatasi permasalah diatas, KH Zaini Na’im
mengupas sebuah hadist Rasulullah yang bersumber
dari Kitab Tanbihul Ghofilin “Barangsiapa yang
ingin mata pencahariannya menjadi sesuatu yang
baik, suci, barokah maka baginya untuk berhati-hati
untuk menjaga lima perkara.
1.

2.
3.

4.
5.

Jangan seseorang dari kalian menunda kewajiban
kepada Allah hanya untuk memperturutkan kepentingan dunia, apalagi menguraninya.
Jangan menyakiti orang hanya untuk mengejar
dunia
Jangan mencari penghidupan hanya untuk dirinya dan keluarganya, hanya menumpuknumpuk harta.
Hendaknya jangan berlebihan dalam mengejar
dunia
Jangan menganggap bahwa rejeki yang kita
peroleh hanya dari usaha kita sendiri, hendaknya
menyatakan bahwa itu karena karunia Allah,
usaha manusia hanya sebab semata.

" Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan dalam
setiap kebaikan", demikain yang disampaikan oleh
beliau mengakhiri tausiyahnya.

Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi : “ Untuk
menumbuhkan kepercayaan publik yaitu
dengan meningkatkan kompetensi SDM
yang tersedia “.
Bertempat di Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada tanggal 14
Maret 2012 berlangsung rapat kerja bidang Investigasi Wilyah
Timur dengan tema “Peningkatan Kepercayaan Publik,
Kinerja Organisasi, dan Penurunan Risiko Audit Melalui Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Investigasi
Rapat kerja dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi didampingi para direktur di lingkungan Deputi Bidang Investigasi serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pengarahannya, Prof. Eddy Mulyadi kembali berpesan kepada seluruh
peserta agar tidak mengkhawatirkan eksistensi BPKP terkait
dengan tidak jelasnya kewenangan yang dimiliki oleh BPKP.
“Dengan perangkat yang ada saat ini, yaitu Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 64 Tahun 2005 maupun PP No. 60 Tahun 2008,
BPKP sudah memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas sehari-hari”, lanjut beliau.
Dalam era keterbukaan sekarang ini, profesionalisme dan
kompetensi SDM untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan
masyarakat sangat dibutuhkan.
Beliau juga berharap kepada seluruh jajaran bidang Investigasi harus pandai mengkomunikasikan kepada masyarakat
seluruh permasalahan dengan komunikasi yang baik, yang
santun. Hal ini bukan dalam rangka menyombongkan diri tapi
untuk menjelaskan setiap persoalan dengan kajian-kajian
ilmiah.
Selain mendapatkan pengarahan dari Deputi Kepala BPKP
Bidang Investigasi, rapat kerja kali ini juga menghadirkan
narasumber dari pihak eksternal yang punya kompetensi terkait dengan penugasan Bidang Investigasi, yaitu Deputi
Bidang Informasi dan Data KPK.
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Pencerahan dari pembicara eksternal dimaksudkan
untuk lebih memperkaya pemahaman para Kepala
Bidang Investigasi terkait proses litigasi di pengadilan,
karena penugasan Bidang Investigasi sering bersinggungan dengan proses hukum kasus tindak pidana
korupsi.
Lebih lanjut Prof. DR. Eddy Mulyadi dalam paparannya menjelaskan mengenai besarnya risiko audit
yang harus dihadapi oleh para auditor. Untuk itu beliau berharap kepada seluruh peserta agar dalam
bekerja harus penuh dengan ke hati-hatian, jangan
gegabah, harus jeli mulai dari merencanakan audit,
melaksanakan audit, melaporkan hasil audit yang merupakan satu kesatuan, satu siklus yang tidak boleh
putus.
Alur pikirnya, cara bekerjanya dan simpulan
akhirnya antara satu bab ke bab yang lain harus relevan dan pola pikirnya teruji.
Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu tema dalam raker wilayah timur Deputi
Investigasi mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi jajaran bidang Investigasi antara lain beliau mengharapkan agar jajaran
bidang investigasi memiliki kompetensi minumum
misalnya CFrA maupun CFE serta sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

SEKILAS PROFIL PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
♦ Alamat: Jl. MT. Haryono No. 19 Samarinda Telpon 0541-743063 Fax : 0541-743141 Email : kaltim@bpkp.go.id
♦ Sumber Daya Manusia:
• Pejabat Struktural:
Kepala Perwakilan: M. Bahdin, Ak, MM
Kepala Bagian Tata Usaha: Baharuddin Rahman
Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat: Muhammad Anto Julianto
Kepala Bidang Akuntan Negara: Budi Gunarjo Ompusunggu
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Wasis Prabowo
Kepala Bidang Investigasi: Afrizi Hadi
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Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan: Timbul Sinaga
Kepala Sub Bagian Keuangan: Beligan Sembiring
Kepala Sub Bagian Umum: M. Taufan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian: Raden Kemal Ramadhan

•
•
•
•
•

Pejabat Fungsional Auditor
Pejabat Fungsional Pranata Komputer
Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
Pejabat Fungsional Arsiparis
Pejabat Fungsional Umum

♦ Kompetensi:
• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
• Badan Layanan Umum
• Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
• Fraud Examinator
• Perhitungan Kerugian Negara
• Fraud Control Plan (FCP)
• Manajemen Keuangan Daerah
• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
• Sistem Informasi Akuntansi
• Good Corporate Governance (GCG)
• Manajemen Risiko (MR)
• Audit Berbasis Manajemen Risiko
• Teknologi Informasi (TI)
• Key Performance Indicator (KPI)
• Corporate Plan
• Evaluasi Kebijakan Publik
• Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
• Manajemen Training
• Audit Investigatif/Operasional/Umum/Tujuan Tertentu
♦

Organisasi

Beligan Sembiring, M. Anto Julianto, Wasis Prabowo, Baharuddin Rahman, M. Bahdin, Afrisi, Raden Kemal, M. Taufan, Timbul Sinaga (inset)
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EKSLUSIF PELANTIKAN M. BAHDIN
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Area Wajib Jepret
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Bersama Walikota Samarinda

Bersama Walikota Balikpapan

GALERY DIKLAT
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PRESTASI
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Tiga peserta terbaik diklat SIMDA, masing-masing dari Balitbangda, Satpol PP dan Biro Pemerintahan
Provinsi Kaliamtan Timur

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.

SEMARAK HUT KE-29 BPKP
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FAMILY GATHERING
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LOMBA YEL-YEL

Tim dari Dharma Wanita

Tim dari Bidang IPP
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Tim dari Bidang Akuntan Negara

Tim dari Bidang Investigasi

Lomba Volly Gembira

Tim dari Bidang APD

Tim dari Tata Usaha sebagai Pemenang

Pukulan pertama pak Kaper

