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Dari Redaksi

Tema “ Go Green and Clean Government With Perwakilan BPKP Kaltim” merupakan wujud
kepedulian dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi perubahan iklim
yang akhir-akhir ini banyak diwacanakan di berbagai media maupun kelompok-kelompok
masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur.Bukan latah atau
sekedar ikut-ikutan, namun diharapkan tema tersebut memberi inspirasi kepada kita semua untuk
senantiasa benar-benar memperhatikan kondisi bumi yang kita diami ini demi kelangsungan hidup
anak cucu kita. Di usianya yang ke-26 ini BPKP senantiasa mendukung program-progam
Pemerintah yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.
Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 BPKP Semoga Pentas Kejujuran yang dikumandangkan
senantiasa mewarnai gerak langkahmu.

Kegiatan “Go Green “ di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Perwakilan dan para pejabat Struktural menanam
pohon di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
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Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur beserta Staff
mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 BPKP tanggal 30
Mei 2009
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PROFIL

DRS. H. BAMBANG SETIAWAN,MM , KEPALA PERWAKILAN

BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bambang Setiawan, sebuah nama yang tidak asing lagi
telah dikenal oleh para pejabat dan aparat pemerintah baik
pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Lahir di Tegal pada
tanggal 12 Mei 1952 dan dibesarkan di kota Temanggung
Jawa Tengah, mulai meniti karir di BPKP sejak tahun 1973
sebagai PNS Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara (DJPKN) di Jakarta. Tahun 1977 pindah ke Kanwil III
DJPKN Bandung, kemudian 1979 ke Kanwil IV DJPKN
Semarang, tahun 1983 beralih ke Perwakilan BPKP Jawa
Tengah, tahun 1988 dipromosikan ke Perwakilan BPKP
Sumatera Barat di Padang, kemudian tahun 1993 ke BPKP
Perwakilan Bali, tahun 1996 pindah lagi ke Deputi
Pengawasan Khusus BPKP Pusat. Selanjutnya pada pada
tahun 1999 pindah lagi ke Perwakilan BPKP Provinsi Riau
dan kemudian ke Deputi Polsoskam BPKP pada tahun 2003.
Karirnya semakin bersinar pada tahun 2005 s.d tahun 2008
dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua,
disinilah bintang profil Buletin Etam edisi ini mulai bersinar
semakin cemerlang hingga pada tahun 2008 beliau dipercaya
untuk memimpin Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur.

Seiring dengan reposisi dan revitalisasi peran BPKP
saat ini, tugas dan tantangan berat ke depan sebagai Kepala
Perwakilan BPKP di bumi etam ini tidak pernah menyurutkan
langkah pengabdian beliau yang sudah 36 tahun ini sebagai
PNS untuk terus mengabdi serta senantiasa berbuat dan
berkarya untuk BPKP khususnya dan negeri ini umumnya.
“BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Berkarya
Tiada Henti”, itulah motto yang beliau ajarkan kepada seluruh
pegawai, disamping pesan beliau bahwa Kejujuran adalah
Mahkota Bagi Pengawas. Hal ini sejalan sekali dengan
pencanangan Gubernur Kalimantan Timur terpilih pada akhir
tahun 2008 H. Awang Farouk, dalam salah satu misinya yang
akan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of
Integrity, sehingga tentu tidak mengherankan apabila kedua
pejabat publik yang memiliki visi dan sudut pandang yang
sama bagi kemajuan organisasi ini sangat bersahabat dan
bekerja sama erat dalam melaksanakan tugas di bumi etam ini.
Demikian pula dengan para pimpinan kepala daerah di wilayah
Kaltim beliau juga sangat dekat hal ini Nampak dari belum

satu tahun bertugas di
Kaltim telah 8 kepala
daerah yang pernah datang
berkunjung ke kantor
BPKP Kaltim, hal ini
terkait erat dengan peran
preventif yang diemban
oleh BPKP dalam bekerja
sama dengan Pemda.

Dari sekian puluh tahun
lamanya beliau mengabdi
tersebut beliau sangat
berkesan pada saat bertugas
dalam kegiatan investigasi
baik sejak masih berstatus
pejabat fungsional maupun
di struktural. Dari
pengalaman beliau
bertugas tersebut terdapat
pengalaman yang tidak bisa
dilupakan selama hidup
yaitu ketika masih bertugas
di Provinsi Sumatera Barat
saat melaksanakan audit
investigasi pembangunan
mercu suar beliau pernah
terapung-apung tanpa arah
yang jelas di laut lepas
karena mesin speed boat
macet di tengah laut lepas
padahal tatkala itu hujan
lebat. Juga pengalaman
tatkala beliau masih
bertugas di Papua harus
melakukan perang urat
syaraf karena tekanan
psikologis yang begitu
berat ketika tim audit
gabungan BPKP Provinsi
Papua dan Kejaksaan
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disandera oleh oknum auditan di Kabupaten Sarmi Papua.
Berkat pertolongan Allah dan penanganan yang arif dari beliau
serta keberhasilan koordinasi dengan Kapolda dan Kajati, tim
BPKP dan Kejaksaan dapat diselamatkan oleh tim gegana
Polda Papua.

Pribadi yang sangat santun, ini patut dicontoh oleh
seluruh pegawai dalam semua hal termasuk dalam membina
keluarga yang sakinah dan harmonis. Suami dari Ibu Evi
Yuliati ini memiliki tiga buah hati yaitu Tomy Yudhitiawan,
ST yang saat ini bekerja di Singapura, Nike
Kusumawardhani,ST yang saat ini bekerja di PT
Pembangunan Perumahan Jakarta dan Anita Kusumadewi,
SKed yang saat ini masih menjalankan tugas Co Ass di RSUD
Lubuk Pakam Medan. Disamping itu beliau juga telah
memiliki dua orang cucu yang lucu-lucu yaitu Rara dan Dafa.

Selain pekerja keras, disiplin waktu dan teliti, pria
berbintang Taurus ini sangat memperhatikan semua hal yang
sekecil-kecilnya baik untuk urusan di kantor maupun di
rumah, dan jangan heran apabila dalam berbagai kesempatan
beliau berkeliling dari ruang satu bidang ke bidang lain
mencermati apa yang kira-kira mesti dibenahi untuk
mendukung kelancaran tupoksi perwakilan serta kenyamanan
dan keindahan di lingkungan kantor BPKP, hal ini nampak
dari adanya pembangunan mushola, pembanguan ruang tamu
kaper dan rehab ruang kerja bidang-bidang.
Di tengah hobbi beliau yang mulai gemar dengan masakan
Banjar, beliau masih menyempatkan diri melakukan hobby
olah raga yaitu jogging dan sekali-sekali golf, walaupun untuk
tennis dan bulutangkis sudah beliau tinggalkan.

Sudah banyak hal
yang diperbuat beliau
selama bertugas di
Kalimantan Timur ini
sampai-sampai beliau
dipercaya untuk duduk
dalam jajaran Muspida Plus
Pelindung KONI Kaltim
bersama-sama dengan
Gubernur Kaltim,Kapolda
Kaltim, Kajati Kaltim dan
Pangdam Tanjung Pura.
Terdapat petuah beliau
yang sangat berharga yang
selalu disampaikan untuk
memberi motivasi kepada
para pegawai dalam setiap
kesempatan yaitu, agar kita
semua selalu bekerja secara
ikhlas, rendah hati saling
hormat menghormati antar
pegawai, membangun rasa
kebersamaan dan selalu
berlomba-lomba dalam
kebaikan semata-mata
karena Allah dan untuk
organisasi dimana kita
semua bernaung, BPKP
tercinta (HBS).
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SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, atas limpahan rachmat dan nikmat dari Allah SWT, Tuhan YME, kita kembali
dipertemukan melalui Buletin Etam edisi kedua, buletinnya warga Perwakilan BPKP Kaltim. Ucapan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada jajaran Humas Perwakilan BPKP
Kalimantan Timur dibawah kepemimpinan Sdr. Yono Andi Atmoko yang telah dengan sungguh-sungguh
bekerja keras untuk mewujudkan buletin yang kita cintai bersama ini. Melalui buletin ini saya sangat
berharap kebersamaan diantara seluruh karyawan BPKP beserta keluarganya dapat diwujudkan sebagai
bagian dari Budaya Kerja keluarga besar BPKP Samarinda yang tengah kita implementasikan bersama.
Kerja keras dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan yang dituangkan melalui slogan Perwakilan

BPKP Kaltim " Berkarya Tiada
Henti " sangat diharapkan dapat
menopang keberhasilan pelaksanaan misi
organisasi BPKP yang kita cintai
bersama. Untuk itulah, saya mengajak
kepada seluruh karyawan Perwakilan
BPKP Kalimantan Timur untuk bersama-
sama membangun komitmen bahwa

" Kejujuran adalah Mahkota
Pengawasan ". Kata mutiara tersebut
yang tertera di dalam gedung kantor
setiap hari tidak sekedar kita baca dan
akan berlalu begitu saja, tetapi harus kita
hayati dan implementasikan dalam
kehidupan dan pelaksanaan tugas kita
sehari-hari.
Untuk itulah dengan menandatangani

pembaharuan Pakta Integritas seluruh karyawan yang telah dilaksanakan bersamaan dengan peringatan
HUT BPKP beberapa waktu yang lalu merupakan komitmen moral yang harus kita implementasikan
bersama dalam melaksanakan tugas pengabdian kita. Karsa dan Karya telah kita wujudkan bersama,
namun demikian tentu saja tidak harus membuat kita berpuas diri. Panggilan dan tuntutan tugas serta
tantangan BPKP kedepan semakin banyak dan semakin berat. Kondisi tersebut tidak harus menjadikan kita
surut langkah. Melalui upaya mengoptimalisasikan SDM yang terbatas, saya berharap misi organisasi
BPKP mampu kita emban dan laksanakan dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian demi dan
untuk kejayaan BPKP tercinta agar mampu bersinar terang dan jernih dalam ikut serta mewujudkan tata
kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Insya Allah dengan nawaitu yang baik, maka apa
yang kita laksanakan demi BPKP merupakan amalan yang dapat memperkaya ibadah kita, amin. Selamat
bekerja, selamat berkarya dan sukses, serta terima kasih atas pengabdian terbaiknya bagi BPKP tercinta.

Kepala Perwakilan BPKP
(H. Bambang Setiawan)
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SATGAS SPIP BPKP
MENSOSIALISASIKAN SPIP

KEPADA JAJARAN
MUSPIDAPROV KALTIM

PARA BUPATI, WALIKOTA,
KETUA DPRD DAN

PIMPINAN SKPD SE
KALIMANTAN TIMUR

Selasa, 10 Maret 2009 dengan mengambil tempat
di pendopo LAMIN ETAM Pemprov Kaltim
telah dilaksanakan acara sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 60 tahun
2008. Acara sosialisasi oleh Satgas SPIP BPKP
Pusat diawali dengan sambutan Bapak DIDI
WIDAYADI Kepala BPKP yang khusus
diundang oleh Gubernur Kaltim ke Samarinda,
dan dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Pangdam VI
Tanjungpura, Kapolda Kaltim, Wakil Gubernur
Kaltim, para Bupati / Walikota dan Ketua DPRD se
wilayah Kaltim, Sekdaprov Kaltim, para Kepala
BAPPEDA se wilayah Provinsi Kaltim dan para
Kepala SKPD Pemprov Kaltim dan sebagian besar
Kepala SKPD Pemkab / Pemkot se wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya Kepala BPKP menyinggung
tentang banyaknya temuan strategis / permasalahan di
wilayah Kalimantan Timur hasil temuan BPKP dan
aparat penegak hukum yang tindaklanjutnya berujung
di upaya penegakan hukum. Disamping itu juga
disinggung tentang opini BPK.RI sebagaimana yang
pernah disampaikan oleh Ketua BPK.RI
menyangkutkinerja keuangan pemerintah daerah di
wilayah Kalimantan Timur yang juga masih sangat

memprihatinkan. Penyebab buruknya kinerja
keuangan Pemda di wilayah Kaltim menurut
Ketua BPK.RI antara lain disebabkan lemahnya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kondisi tersebut juga relevan dengan masih
adanya penyimpanganpengelolaan keuangan
daerah sebagaimana ditemukan oleh BPKP dan
aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal
tersebut Kepala BPKP menegaskan bahwa para
Gubernur, Bupati dan Walikota menurut
amanat PP Nomor 60 tahun 2008 wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk itulah maka PP tersebut
mengamanatkan bahwa setiap unit organisasi
pemerintah tidak terbatas pada tingkat
departemen saja tetapi juga termasuk jajaran
pemerintahan secara keseluruhan mutlak harus
membangun Sistem Pengendalian Intern (SPIP),
untuk selanjutnya melaksanakannya secara
konsekwen.
Penerapan SPIP secara optimal akan dapat
memberikan keyakinan memadai bagi
terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yang
secara keseluruhan merupakan prakondisi
terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang
baik (good governance). Sebagai auditor
Presiden, BPKP diberi amanah melalui PP
Nomor 60 tahun 2008 selaku pembina
penyelenggaraan SPIP dan kedepan BPKP akan
mensosialisasikannya, dan apabila diperlukan
akan mengasistensi pemerintah daerah dan
instansi vertikal yang akan membangun dan
mengimplementasikan SPIP.
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BPKP Kaltim merintis Jalan menuju pengelolaan

pemerintahan yang baik dan bersih.

Tahun 2008 kemarin dan tahun 2009 ini
merupakan tahun-tahun yang penuh
perubahan bagi Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim. Dimulai Bulan Juni 2008 telah
dilakukan pergantian Kepala Perwakilan
dari Drs. Hotman Napitupulu kepada Drs.
Bambang Setiawan. Kemudian pada bulan
Agustus terbit Peraturan Pemerintah Nomor
60 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Pada awal tahun 2009
terjadi penggantian Gubernur Kalimantan
Timur dari Tarmizi Karim kepada Awang
Faroek Ishak, serta dilantiknya pegawai
BPKP, M. Sa’duddin sebagai Inspektur
Prov. Kaltim. Kejadian-kejadian tersebut,
terutama terbitnya PP Nomor 60 memberi
semangat dan arah baru pada aktifitas
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim.
Terbitnya PP 60 segera diantisipasi oleh
Perwakilan BPKP Kaltim dengan
mereposisi peran-peran yang harus segera
diemban oleh BPKP sesuai dengan
amanah dalam PP tersebut yang salah
satunya adalah sebagai pembina SPIP bagi
seluruh instansi pemerintah pusat dan
daerah. Sesuai dengan hasil audit BPK

yang masih menempatkan hampir sebagian
besar laporan Keuangan Pemerintah
Daerah di Kalimantan Timur dalam kategori
Tidak Wajar ataupun Menolak Memberikan
Pendapat, serta banyak kasus-kasus
hukum penyalahgunaan APBD yang
menjerat Pimpinan Daerah dan Anggota
DPRD Kalimantan Timur, maka ada tugas
besar dan penting yang harus diselesaikan
oleh Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
berkaitan dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sampai
dengan Juni 2009 ini berarti sudah 10 bulan
usia PP 60, dan apa saja yang sudah
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim sebagai pembina penerapan SPIP di
wilayah Kalimantan Timur ? Secara internal
telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh
pegawai dan satgas SPIP Perwakilan pada
saat Raker Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
dan pada awal tahun 2009. Perwakilan juga
telah menyertakan tiga pegawainya (Satgas
SPIP) pada Diklat SPIP yang
diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
Kemudian untuk eksternal, sosialisasi
dilakukan kepada Pemda-pemda. Di Kab.
Kutai Kertanegara, Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang
Setiawan, menegaskan bahwa BPKP
selaku Auditor Presiden sangat menyambut
baik langkah-langkah

yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
rangka mewujudkan terciptanya
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Good Governance dan BPKP siap
membantu Pemerintah Kabupaten Kutai
Kertanegara melalui kegiatan asistensi,
bimtek maupun sosialisasi pengelolaan
keuangan daerah. Pada bulan September
2008 dilakukan penandatanganan Nota
Kesepahaman (MOU) antara Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
dengan Direktur Utama Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Kaltim, Direktur Utama PT.
Pupuk Kalimantan Timur (PT. PKT) serta
Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia (PERPAMSI) DPD Kaltim
yang disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP
Bidang Akuntan Negara yang dalam hal ini
diwakili Oleh Direktur Pengawasan BUMD
dan Gubernur Kalimantan Timur dalam hal ini
diwakili oleh Asisten I Pemprov. Kalimantan
Timur. Sebelumnya bersama Pusdiklatwas
BPKP, DPD Perpamsi Kalimantan Timur
menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan
Barang dan Jasa yang dilanjutkan dengan
ujian sertifikasi BAPPENAS yang
berlangsung dari tanggal 15-19 September
2008. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan
Direksi PDAM se Provinsi Kalimantan Timur
dengan instruktur berasal dari BPKP Kaltim
dan Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP. Peran
clearing house dilaksanakan pada saat
sosialisasi pengadaan barang dan jasa di
RSUD-Kanujoso Balikpapan, dimana
Perwakilan BPKP Kaltim melakukan
pendampingan pengadaan barang jasa pada
RSUD tersebut. Kerjasama dengan pihak
penegak hukum juga dibangun, dimana
dalam presentasinya di hadapan para Jaksa,
Kepala Perwakilan mengatakan bahwa BPKP
selalu konsisten, berkomitmen tinggi, bekerja
secara profesional dalam mendukung upaya
penanganan korupsi dan sebagai mitra kerja
Kejaksaan. BPKP adalah aparat pengawasan
yang tidak mempunyai korelasi langsung
secara terstruktur dalam upaya penegakan
hukum. Untuk itu, koordinasi dengan
Kejaksaan diperlukan sebagai langkah
penyamaan pemahaman, kesamaan
pandang, dan gerak. Pada Bulan November
2008 telah dilakukan Sosialisasi FCP dengan
pemerintah Kota Tarakan dimana Wakil
Walikota sangat berharap peran BPKP untuk
membantu mewujudkan Good Governance
dan Clean Government di Pemkot Tarakan.
Perwakilan BPKP Kaltim juga telah
melakukan sosialiasi mengenai SKB antara
Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung

mengenai penanganan Tindak Pidana
Korupsi di Pemprov. Kaltim, Kabupaten
Malinau dan Kabupaten Bulungan.Sosialisasi
peran baru BPKP pasca PP 60/2008 berlanjut
pada Bulan Januari 2009, dimana Perwakilan
BPKP Kaltim diminta oleh BPK Perwakilan
Prov. Kaltim untuk memberikan Diklat
dengan materi program aplikasi SIMDA. Hal
tersebut dirasakan sebagai kebutuhan oleh
BPK karena hampir seluruh Pemda telah
menggunakan aplikasi SIMDA yang
dikembangkan oleh BPKP. Sosialisai
bersama Gubernur dilakukan saat
dilaksanakannya kunjungan kerja Gubernur
Kalimantan Timur ke kabupaten Berau,
dimana Kepala Perwakilan diminta oleh
Gubernur untuk memberikan arahan
mengenai pengelolaan APBD. Sekali lagi di
kabupaten Berau pada saat launching
penggunaan Simda untuk pengelolan
keuangan APBD Kabupaten Berau.
Kemudian pada saat pelantikan Inspektur
Prov. Kaltim yang dijabat oleh SDM BPKP,
Gubernur Kalimantan Timur juga
mengungkapkan harapannya bahwa Laporan
Keuangan Prov. Kaltim mendapatkan opini
wajar dari BPK. Oleh sebab itu peran
Inspektur yang baru, bersama-sama dengan
BPKP sangat diharapkan Gubernur.
Sosialisasi berlanjut terus pada saat acara
Rapat Koordinasi BidangSosial, Politik dan
Pertahanan Keamanan, serta launching
Samsat Online pada Bulan Maret 2009, yang
pembangunannya difasilitasi oleh Pusinfowas
BPKP dan Perwakilan BPKP Prov. Kaltim.
Pemaparan SPIP diberikan langsung oleh
Kepala BPKP, Bapak Didi Widayadi dan
Kepala Litbangwas BPKP Ibu Mira Soedjono
kepada Muspida Kaltim (Gubernur, Pangdam,
Kapolda) dan seluruh Kepala Daerah se
Kalimantan Timur beserta jajaran SKPD.
Pada tanggal 20 April 2009, Tim Satgas SPIP
memberikan Diklat SPIP kepada Satgas SPIP
dan pegawai Perwakilan BPKP Kaltim. Jadi
apa yang sudah dilakukan oleh Perwakilan
BPKP Kaltim adalah memberikan gaung
kepada pemerintah daerah mengenai
pentingnya SPIP ini, terutama bukan sebagai
aturan yang memang harus ditaati, tetapi
lebih kepada substansi bahwa untuk
perwujudan pengelolaan
kepemerintahan yang baik, termasuk
menghindari kasus-kasus hukum yang
dapat menjerat pejabat daerah, salah satu
instrumen yang harus dibangun adalah
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Sistem Pengendalian Internnya. Jika kita
mengikuti elemen-elemen SPIP seperti yang
diatur dalam PP 60/2008, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan pengendalian intern,
maka pembangunan Sistem tersebut secara
parsial telah dimulai di Kalimantan Timur
pada elemen-elemen lingkungan
pengendalian dan kegiatan pengendalian,
antara lain ditunjukkan dengan komitmen
Kepala Daerah dan Penandatanganan Pakta
Integritas (pencanangan Island of Integrity).
Pembentukan dan pengukuhan tim Kormonev
Pemprov. Kaltim disaksikan Menpan dimana
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
menjadi salah satu anggotanya. Gubernur
juga sudah melantik pegawai BPKP untuk
menjadi Inspektur Prov. Kaltim. Kemudian
penggunaan SIMDA oleh 11 Pemda
Kalimantan Timur. Sedangkan untuk Pemda
yang tidak atau belum menggunakan SIMDA
maka Perwakilan menugaskan para
auditornya, sesuai dengan permintaan
Pemda masing-masing, untuk memfasilitasi
bimbingan teknik kepada Pemda dalam
pengelolaan APBD sejak perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporannya. Atas
permintaan Pemda pula Perwakilan juga
melakukan beberapa kegiatan
pendampingan/bimbingan teknik yang
sifatnya strategis seperti dalam pelaksanaan
PON baru-baru ini, pembangunan Samsat
Online, audit atas kegiatan sejenis Program
PNPM yang dananya bersumber dari
APBD dan masih banyak lagi audit atas
permintaan. Kita ketahui bahwa apa yang
sudah kita lakukan selama ini ternyata belum
cukup untuk menjadikan opini atas laporan
keuangan menjadi WTP ataupun WDP.
Terhadap laporan keuangan tahun 2007
seluruh Pemda di Kalimantan Timur, BPK
memberikan opini Tidak Wajar dan Tidak
Menolak Opini. Kita yakini bersama, setiap
hasil audit terutama didasarkan pada hasil
pengujian terhadap keandalan sistem
pengendalian intern organisasi. Sistem yang
andal akan dapat menghasilkan laporan yang
dapat kita percayai, serta sebagai pra kondisi
untuk mencegah penyimpangan, sedangkan
sistem yang lemah, akan menghasilkan
laporan yang bias (tidak dapat diandalkan)
untuk membuat keputusan dan membuka
peluang terjadinya penyimpangan. Institute of
Internal Auditor menjabarkan bahwa tujuan

internal audit adalah untuk menilai dan
meningkatkan Risk Assesment, Control
dan Governance Process suatu organisasi.

Diluar kegiatan pengawasan Perwakilan
BPKP Kaltim juga melakukan kegiatan
peningkatan kualitas pegawai baik akhlak
maupun kompetensi seperti pembangunan
Mushola sejak Bulan September 2008 dan
pada awal April 2009 Mushola tersebut
sudah mulai digunakan untuk kegiatan
ibadah, walaupun belum selesai
seluruhnya. Perwakilan BPKP Kaltim juga
melaksanakan acara buka puasa bulan
Ramadhan dan halal bihalal pada hari raya
Idul Fitri di rumah Kepala Perwakilan,
Bapak Bambang Setiawan. Guna
menyongsong perbaikan kinerja melalui
reformasi birokrasi, Perwakilan BPKP
Kaltim melakukan sosialisasi uraian jabatan
dan standar operating prosedur, sosialisasi
hasil raker BPKP di Jogjakarta dan
Bandung terutama terkait dengan
munculnya PP 60/2008 tentang SPIP.
Kemudian untuk meningkatkan
kesegaran jasmani, Perwakilan BPKP
melakukan beberapa pertandingan
persahabatan olahraga dengan mitra kerja
seperti Kejaksaan Tinggi, Bank Kaltim,
PDAM Samarinda, Dinas Pendapatan Prov.
kaltim dan Inspektorat Prov. Kaltim. Jadi
tugas besar telah menanti kita, sanggupkah
kita membantu Pemda untuk menghasilkan
laporan keuangan yang dapat diandalkan
dan mencapai tujuannya?
Bagaimanakah kita merangkai semua
kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP
Kaltim agar terintegrasi (termasuk FCP,
bimtek keuangan daerah, audit dan
evaluasi) dalam suatu kesatuan
pembangunan SPI untuk Pemda, serta
bersinergi dengan seluruh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota. Semua terpulang
kepada tekad kita, inovasi kita. Kita warga
BPKP Kaltim dan mitra kita Pemda se
Kalimantan Timur, untuk mewujudkannya.
Amanah sudah diberikan, mari kita
laksanakan, mari bekerja keras.(Maret
2009, Tim Humas BPKP Kaltim-yaa)
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Sosialisasi SPIP : Persiapan Penerapan SPIP Dilingkungan Pemkot

Bontang dan Balikpapan

Rabu dan Kamis tanggal 15 dan 16
April 2009, tim Satgas SPIP
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur dipimpin
langsung oleh Kepala Perwakilan,
Bapak Bambang Setiawan, MM
melakukan sosialisasi SPIP untuk
Pemerintah Kota Bontang dan
Pemerintah Kota Balikpapan.
Sosialisasi ini diikuti oleh Walikota,
Sekretaris Daerah, Asisten Setda
dan seluruh kepala SKPD di kedua
Pemko tersebut.
Dalam sosialisasinya, Kepala
Perwakilan menyatakan bahwa
dengan PP 60 tahun 2008 maka
Pemerintah Kota Bontang dan

Balikapapan beserta seluruh SKPD mempunyai kewajiban menerapkan SPIP atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintah daerah, untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Dalam ketentuan tersebut, BPKP menerima mandat baru sebagai auditor
Presiden dengan lingkup amanah sebagai assurance atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan penugasan dari Presiden.
Sedangkan amanah pada lingkup consultancy adalah peran sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
Peserta sosialisasi sangat antusias dalam mendengarkan uraian Satgas SPIP mengenai apa itu SPIP.
Peserta banyak menanyakan mengenai unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian dan penilaian
risiko, karena termasuk hal yang masih baru bagi mereka. Pemko Bontang dan Balikpapan juga
berharap bahwa kedua daerah tersebut
dapat segera mendapat asistensi dan
bimbingan dari Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur dalam
rangka penerapan SPIP.
Kepala Perwakilan berharap bahwa

Perwakilan BPKP bersama-sama

dengan Pemerintah Kota Bontang dan

Balikapapan membangun SPIP di

masing-masing Pemerintah Kota, dan

semoga ini dapat terrealisir pada

tahun ini juga. (Tim Humas BPKP –

0409)
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GUBERNUR KALTIM MEMINTA KAPER BPKP
MEMBERIKAN ARAHAN DALAM RAPAT KERJA

DAERAH

Selama tiga hari sejak Selasa 27-1-2009 sampai dengan Kamis 29-1-2009 Gubernur Kaltim
beserta pejabat teras Pemprov Kaltim telah mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau
Kaltim. Dalam kesempatan
tersebut Gubernur
mengajak Kaper BPKP Kaltim
untuk mendampingi
beliau, sekaligus meminta Kaper
BPKP untuk memberikan
arahan tentang tertib pengelolaan
keuangan daerah dalam Rapat Kerja
Daerah Pemkab Berau yang
dihadiri Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah
Provinsi Kaltim, Bupati dan Wakil
Bupati Berau. Rapat kerja
tersebut juga diikuti oleh
seluruh unsur Muspida
Kabupaten Berau dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Berau. Dalam arahannya,
Bambang Setiawan, Kaper BPKP Kaltim menekankan perlunya jajaran Pemkab Berau
membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal sesuai amanat PP
Nomor 60 Tahun 2008 sebagai prakondisi terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance). SPIP mutlak perlu dibangun karena dapat melindungi diri dari ancaman
kegagalan pencapaian tujuan organisasi disamping dapat berperan sebagai benteng pelindung
organisasi dalam menghadapi ancaman virus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Disamping itu Kaper BPKP Kaltim juga menghimbau jajaran Pemkab Berau untuk
melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja secara konsekwen dengan tetap memperhatikan
disiplin anggaran serta melaksanakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga tidak terkesan
rencana dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran yang tersedia, yang seharusnya anggaran
disediakan untuk membiayai rencana yang dibuat. Jadual kunjungan kerja Gubernur yang
sangat padat dimulai dengan peninjauan pembangunan Bandara kalimarau, pembangunan
Pasar Kota Tanjung Redep dan pembangunan sarana prasarana PDAM termasuk jaringannya
yang juga sedang di audit BPKP memenuhi permintaan Bupati Berau. Setelah Rapat Kerja
Daerah, dengan menggunakan tiga Helikopter, rombongan Gubernur dan Bupati Berau
meresmikan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) di Kecamatan Talisayan
yang dibangun oleh putra daerah. Malam harinya diselenggarakan acara pesta rakyat Berau
sebagai syukuran atas terpilihnya Bapak Awang Farouk Ishak dan Bapak Farid Wadjdy
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih periode 2008 s.d. 2013.
Dalam acara pesta rakyat yang dihadiri para artis ibukota, Gubernur antara lain berkesempatan
bernyanyi bersama mengajak Kepala Perwakilan BPKP Kaltim tampil di panggung hiburan
rakyat Berau. Selepas kunjungan kerjanya ke Berau, Gubernur dan rombongan langsung
menuju Jakarta untuk menghadiri acara malam apresiasi olahraga keberhasilan PON XVII
yang diselenggarakan KONI Pusat, dimana pada kesempatan tersebut BPKP Kaltim
memperoleh penghargaan atas perannya mengawal pelaksanaan PON XVII di Kaltim beberapa
bulan yang lalu.
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Diklat SPIP : Mempersiapkan SDM Berkualitas
dalam Penerapan dan Pembinaan SPIP di

Kalimantan Timur

Senin 20 April 2009, dengan ketukan palu dari Inspektur BPKP, Bapak Abi Rusman Tjokronolo,
maka dimulailah kegiatan Diklat SPIP untuk Satgas SPIP dan pegawai Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim. Pelaksanaan Diklat yang difasilitasi oleh Satgas SPIP Pusat dan Pusdiklatwas BPKP ini
diikuti oleh 41 peserta dan berakhir pada hari Jumat, 24 April 2009. Dalam sambutannya, Kepala
Perwakilan menyatakan bahwa dengan PP 60 tahun 2008 maka BPKP menerima mandat baru
sebagai auditor Presiden dengan lingkup amanah sebagai assurance atas kegiatan lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan penugasan
dari Presiden. Sedangkan amanah pada lingkup consultancy adalah peran sebagai pembina
penyelenggaraan SPIP.

Satgas dan pegawai Perwakilan diharapkan dapat menyerap sebanyak-banyaknya materi Diklat karena
merupakan ujung tombak penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Prov. Kaltim dan dalam pelaksanaan
sosialisasi, bimtek SPIP untuk Pemda di Kalimantan Timur. Sampai dengan saat ini Perwakilan sudah
memberikan soisalisasi SPIP kepada beberapa Pemda dan terakhir kepada Pemkot Bontang dan
Balikpapan. Di lingkungan internal SPIP ini juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawi Perwakilan.
Inspektur BPKP, menyampaikan pidato dari Kepala BPKP yang berisi mengenai BPKP Baru (New BPKP)
dalam peran menciptakan akuntabilitas keuangan yang baik sehingga terwujud good governance dan clean
government, jadi bukan hanya pada tataran sosial, politik, pertahanan dan keamanan. SPIP merupakan
sistim yang terintegrasi, melibatkan seluruh pegawai dan terdiri dari hard control dan soft control. Inspektur
juga menguraikan bagaimana pimpinan BPKP berjuang keras mewujudkan PP ini sebagai suatu kebutuhan
bagi Pemerintah RI dan sebagai produk hukum yang menyatakan eksistensi BPKP dalam sistim
Pemerintahan RI. Materi diberikan oleh Instruktur dari Satgas SPIP Pusat, mulai dari materi lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistim informasi dan komunikasi, dan pemantauan
pengendalian intern. Pada hari jumat dilakukan pembahasan kasus komprehensif pembangunan SPIP
dengan lokus Dinas dan Bidang Perwakilan. Diklat berjalan dengan sukses dan diharapkan Satgas SPIP dan
pegawai Perwakilan BPKP Prov. Kaltim siap mengimplementasikan SPIP di Perwakialn BPKP kaltim dan
Pemda-pemda. (Tim Humas Perwakilan BPKP Kaltim – 04/09)
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Membangun Kaltim Untuk Semua, Launching Samsat Online

Mengawali acara rapat koordinasi
pengendalian dan Musrenbang jajaran
pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur
yang dihadiri jajaran Muspida, para Bupati /
Walikota, para Ketua DPRD, Kepala
Bawasda dan para pimpinan SKPD, Selasa
10 Maret 2009 bertempat di Pendopo Lamin
Etam Samarinda telah dilakukan Launching
Samsat Online Kaltim. Rangkaian kegiatan
tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPKP dan
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Keuangan Daerah yang diundang secara
khusus oleh Gubernur Kalimantan Timur
selaku tuan rumah.
Untuk diketahui bersama, dalam
membangun Sistem Samsat Online Kaltim
selama ini pihak Dispenda Kaltim telah
mendapatkan asistensi dan pendampingan
dari Tim BPKP yang personilnya berasal
dari Pusinfowas BPKP dan Perwakilan
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur. Kegiatan Asistensi Tim BPKP ini
merupakan implementasi nyata, dari salah
satu domain BPKP (Expertise) untuk
mendorong penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang profesional melalui
kegiatan asistensi/pendampingan dan back-
up teknis kesinergian dalam rangka capacity
building pengelolaan keuangan negara &
pembinaan SPIP.

Dengan diimplementasikannya sistem
Samsat Online Kaltim ini, yang dulunya
seluruh kantor Samsat di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur belum terhubung dengan
jaringan, sekarang sudah terhubung secara
online. Melalui Sistem Samsat Online
Kaltim, masyarakat dapat melakukan
pembayaran pajak kendaraannya di mana
saja di wuilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Mereka dapat melakukan pembayaran pajak
kendaraan bermotor di Kantor Samsat dan tidak
mesti/harus di Kantor Samsat kendaraan mereka
terdaftar. Sebagai contoh, warga masyarakat
yang memiliki kendaraan terdaftar di Kantor
Samsat Bontang, kini dapat melakukan
pembayaran pajak kendaraan mereka tahun
berikutnya di kantor Samsat lain manapun di
Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk pelayanan
yang terintegrasi di bidang ke-Samsat-an ini
merupakan yang pertama di Indonesia.
Beberapa provinsi lain di Indonesia memang
sudah melakukan inovasi pelayanan melalui
Samsat Mobile, dimana setiap warga
masyarakat dapat melakukan pembayaran
pajak kendaraan bermotor secara online di
Samsat Mobile ini. Namun, pelayanan
secara online ini hanya dapat dilakukan

terbatas di Samsat Mobile itu saja. Biasanya,
pelayanan yang melibatkan antar kantor
Samsat belum dapat dilakukan di provinsi
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tersebut. Sepanjang yang kita ketahui, provinsi di Indonesia yang unggulan di bidang pelayanan
ke-samsat-an adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian pelayanan
online yang dilakukan di kedua Provinsi tersebut masih bersifat parsial pada beberapa kantor
Samsat-nya. Inilah yang membedakan implementasi Samsat Online di Provinsi Kalimantan Timur
dengan provinsi lainnya. Implementasi secara terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur juga
dinilai lebih efisien karena untuk kepentingan pengintegrasian tidak digunakan channel-channel
teknologi komunikasi yang kompleks. Strategi implementasi Samsat Online Kaltim adalah
menggunakan pendekatan yang sederhana dan dapat diimplementasikan (implementable). Sebagai
contoh, jaringan komunikasi data untuk kepentingan Samsat Online ini menggunakan teknologi
VPN MPLS dari PT Telekomunikasi Indonesia yang memiliki kemudahan implementasi di sisi
pengguna (Dispenda Provinsi Kalimantan Timur) dan tidak menggunakan private connection.

Manfaat lain dari implementasi Sistem Samsat
Online Kaltim yang sudah diuji cobakan mulai tahun
2008 adalah pendapatan dari seluruh Kantor Samsat
yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
dapat dimonitor secara real time (secara online) pada
Situation Room Kantor Dispenda Provinsi
Kalimantan Timur di Samarinda dan tersedianya
fasilitas pelayanan informasi kepada masyarakat
melalui SMS.
Sistem Samsat Online Kaltim telah di-design untuk
menciptakan suatu kegiatan pengendalian pada
proses penerimaan pendapatan di masing-masing
Kantor Samsat. Kegiatan Pengendalian ini

dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan berujung
pada peningkatan penerimaan pendapatan. Bukti nyata yang telah dicapai setelah sistem Samsat
Online Kaltim dijalankan adalah terdapat kenaikan penerimaan pajak kendaraan yang signifikan.
Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2007, terjadi kenaikan realisasi penerimaan sebesar
41,60%, yaitu dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1,49 triliun di Tahun 2008.
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Perwakilan BPKP Kaltim
Fasilitasi Diklat SIMDA
Untuk Auditor BPK RI
Kaltim

Pembukaan acara diklat sendiri dilaksanakan
pada tanggal 27 Januari 2009 dan dihadiri oleh
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan
Timur, Drs. Widyatmantoro, Kepala BPKP
Provinsi Kalimantan Timur, Bambang
Setiawan, dan segenap pejabat struktural dari
kedua instansi.
Dengan melibatkan Deputi Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP
Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur menfasilitasi Diklat SIMDA untuk
auditor BPK RI Perwakilan Provinsi
Kaltim.Diklat ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman tentang seluk beluk pengelolaan
manajemen keuangan daerah dengan
menggunakan aplikasi program SIMDA
sehingga memudahkan auditor BPK dalam
melaksanakan fungsi pemeriksaan dan audit
manajemen keuangan dan laporan keuangan
pemerintah daerah.

“Kewenangan pemeriksaan dan audit BPK
terhadap pengelolaan keuangan daerah akan
menyesuaikan dengan sarana yang selama ini
dibangun dan dilaksanakan di pemerintah
daerah tersebut. Termasuk jika BPKP sudah
membangun suatu sistem pengawasan melalui
program SIMDA untuk pemerintah daerah
tersebut. SIMDA akan memudahkan audit

untuk mengetahui penyimpangan -
penyimpangan dalam penyelenggaraan
keuangan daerah.”, ungkap Kepala BPK RI,
Widyatmantoro. Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur, Bambang
Setiawan mengatakan bahwa pada dasarnya

BPK dan BPKP mempunyai misi
yang sama dalam wadah
kekeluargaan NKRI, yaitu
mendorong terwujudnya Good
Governance dan menciptakan
Clean Government melalui
pengawalan dan penjagaan
keuangan negara dan daerah.
“Keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan merupakan
keberhasilan BPK dan BPKP dan
begitu juga sebaliknya,
ketidakberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan juga merupakan
ketidakberhasilan BPK dan BPKP.
Kedepan BPK dan BPKP harus
saling mengisi dan melengkapi.”,
demikian dijelaskan Kaper BPKP
Kaltim. (Yono Andi)
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PENERIMAAN PENGHARGAAN
DARI KOMITE OLAH RAGA

NASIONAL INDONESIA (KONI)
ATAS PARTISIPASI BPKP

PERWAKILAN PROV.
KALIMANTAN TIMUR DALAM

PENYELENGGARAAN PON KE
XVII PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

Hari Kamis malam, tanggal 29 Januari
2009, bertempat di Wisma Serba Guna
Senayan Jakarta oleh KONI Pusat telah
diselenggarakan acara Malam Apresiasi
Olah Raga Nasional PB PON XVII 2008
Kalimantan Timur. Acara dihadiri oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Timur, para Mantan Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi
Kaltim, Pangdam Tanjungpura, Ketua
KONI Pusat serta para undangan penerima

penghargaan, antara lain Perwakilan
BPKP Kaltim. Acara silaturochim dan
ramah tamah ini dimeriahkan dengan tari-
tarian adat Dayak serta alunan merdu para
penyanyi dan artis-artis Ibukota yang
berlangsung meriah dengan penuh
keakraban.
Diselenggarakannya Malam Apresiasi
Olah Raga Nasional PB PON XVII oleh
KONI Pusat merupakan salah satu bentuk
penghargaan yang diberikan oleh KONI
Pusat kepada sejumlah instansi pemerintah
dan insan Olah Raga di Provinsi
Kalimantan Timur yang secara bersama-
sama telah berperanserta ikut
mensukseskan penyelenggaraan Pekan
Olah Raga Nasional ke XVII di Provinsi
Kalimantan Timur beberapa bulan yang
lalu. Disamping Pengurus KONI Kaltim,
Pemprov Kaltim, Kodam Tanjungpura dan
DPRD Kaltim, Perwakilan BPKP
Kalimantan Timur juga memperoleh
penghargaan sejenis atas
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peransertanya mensukseskan penyelenggaraan PON XVII. Penghargaan diterima langsung
oleh Kepala Bidang Akuntan Negara mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur yang berhalangan hadir pada kesempatan tersebut. Penghargaan dan Apresiasi yang
diberikan oleh pengurus KONI Pusat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
merupakan penghargaan terhadap peran dan partisipasi BPKP dalam ikut mengawal upaya
mensukseskan terselenggaranya Pekan Olah Raga yang berskala Nasional yang
diselengggarakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama
penyelenggaraan PON XVII, Perwakilan BPKP altim telah mengawal pelaksanaan PON
melalui peran preventifnya dengan membuka diri sebagai tempat bertanya sekaligus
memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan keuangan Pengurus KONI
Kaltim dan Pengurus Besar PON XVII. Melalui perannya tersebut BPKP berharap pengelolaan
keuangan KONI Kaltim dan PB PON Kaltim yang bersumber dari dana hibah Pemprov Kaltim
dapat dilaksanakan secara tertib terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan negara
dan daerah. Keberhasilan peran Perwakilan BPKP Kaltim yang telah dirasakan manfaatnya
oleh Pengurus KONI Kaltim telah membuka wacana untuk dalam kepengurusan baru KONI
Kaltim akan memposisikan Perwakilan BPKP Kaltim bersama-sama dengan jajaran Muspida
Provinsi Kaltim didudukan sebagai penasehat KONI Kaltim, dan hal ini merupakan
kehormatan bagi BPKP yang akan selalu berkarya tiada henti.. [AYP]
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BPKP PERWAKILAN PROV. KALIMANTAN TIMUR
MENGGANDENG SELURUH RSUD SE PROV. KALTIM

DALAM
RANGKA
SOSIALISASI
PENERAPAN
PPK-BLUD

BALIKPAPAN,
27 APRIL 2009. “PPK-
BLUD pada RSUD agar
tidak di persepsikan
sebagai pengelolaan dana
non-budgeter atau diluar
mekanisme keuangan

daerah” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP yang disampaikan oleh Plh Kepala
Perwakilan Bpk. Binsar Sirait dalam sambutannya pada acara pembukaan Sosialisasi Penerapan
PPK-BLUD menuju profesionalisme RSUD se Kaltim di Balikpapan. Lebih lanjut Bpk. Binsar
Sirait menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur siap dalam membantu
RSUD se Kaltim dalam bentuk Bimbingan teknis dan asistensi untuk mewujudkan RSUD menjadi
BLUD. Acara sosialisasi yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Kaltim yang dalam hal ini diwakili
Bpk. Mariansyah dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan tanggal 27 April
2009 yang dihadiri kurang lebih 100 peserta yang berasal dari Direktur RSUD se Kaltim,
Sekretaris Daerah/Kota Se Kaltim , Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Keuangan/ BPKD
serta Inspektorat se Kaltim.

Hadir sebagai Nara sumber pada acara tersebut baik dari Kantor Pusat maupun Perwakilan yaitu
Bpk. Drs. Kasminto, Ak., MBA (Direktur pengawasan BUMD) dan dua Nara Sumber dari BPKP
Provinsi Jawa Timur yaitu Drs. Zaenal Azrul, Ak., M.Ak. dan Bpk. Antonius kustoro YD, SE.
Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk penyamaan persepsi dari seluruh perangkat di jajaran
Pemerintah Daerah dan RSUD dalam menyongsong penerapan BLUD di seluruh RSUD se Prov.
Kalimantan Timur.

Lebih lanjut dalam sambutannya Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan untuk dapat
memberikan flexibilitas dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dalam pelaksanaan tugas
operasional public dan pengelolaan keuangan, RSUD se Prov. Kalimantan Timur agar segera
menjadi BLUD. “Pelaksanaan sosialisasi berjalan penuh antusias dari para peserta, bahkan selama
acara berlangsung tidak ada satupun yang keluar ruangan kecuali ke kamar mandi”, demikan yang
disampaikan Direktur Utama RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo menuturkan. (AYP-BAN)
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PENINGKATAN KAPASITAS : DIKLAT
BENDAHARAWAN PEMKAB. NUNUKAN

Sejak hari Selasa tanggal 14 April 2009
hingga hari ini Sabtu, 25 April 2009,
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim dan
Pusdiklatwas BPKP membantu Pemkab.
Nunukan dalam pelaksanaan kegiatan Diklat
Bendaharawan untuk Pemkab. Nunukan.
Kegiatan tersebut merupakan bukti
kepercayaan Pemkab. Nunukan untuk
bekerjasama dengan Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim dalam meningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan Pemkab.
Nunukan terutama terkait dengan
pengelolaan APBD Pemkab. Nunukan.
Selama ini kerjasama yang sudah dilakukan
antara lain adalah audit yang dilakukan
bersinergi dengan Inspektoran Kab.
Nunukan, fasilitasi pengembangan Sistem
AKIP, pendampingan penyusunan APBD
dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan
sebagai kelanjutannya adalah Diklat
Bendaharawan. Masih ada beberapa
kegiatan lagi dimana Pemkab. Nunukan
berencana untuk bekerjasama dengan
Perwakilan BPKP kaltim, seperti fasilitasi
BLU untuk RSUD Pemkab. Nunukan.
Diklat dibuka oleh Sekretaris Daerah
Pemkab. Nunukan mewakili Bupati
Nunukan, Bapak H. Zaenuddin HZ. Dalam
sambutannya Setda sangat berharap bahwa
Diklat Bendaharawan ini merupakan salah
satu poin penting mewujudkan good
governance dan clean government bagi
Pemkab. Nunukan karena dengan Diklat ini,
terutama karena diselenggarakan

bekerjasama dengan BPKP, akan
merupakan pencerahan bagi Bendaharawan
atau calon Bendaharawan Pemkab. Nunukan
tentang fungsi dan tugas pokok
Bendaharawan sebagai salah satu unsur
pengelolaan keuangan dan ujung tombak
administrasi pengelolaan keuangan daerah.
penyimpangann biasanya disebabkan kurang
disiplin, kurang perhatian, kurang teliti dan
yang terpenting karena kurang iman. Setda
berharap bahwa kerjasama dengan BPKP
khususnya dengan Perwakilan BPKP Kaltim
akan lebih ditingkatkan dimasa-masa yang
akan datang.
Dalam sambutannya, Kepala bagian Tata
Usaha, yang mewakili Kepala Perwakilan
BPKP Prov. Kaltim menyatakan bahwa
dengan peran yang diberikan sesuai amanat
PP 60/2008 tentang SPIP maka kewajiabn
BPKP untuk membina pengembangan SPIP
di seluruh Pemda, termasuk Pemkab.
Nunukan. Diklat ini merupakan salah satu
wujud pembinaan SPIP, yaitu
pengembangan kapasitas aparatur Pemkab.
Nunukan dibidang pengelolaan administrasi
keuangan daerah. Perwakilan mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan yang
diberikan kepada BPKP khususnya
Perwakilan BPKP kaltim dan berharap
kerjasama ini dapat terus dilanjutkan.
Selama lima hari Diklat, para peserta telah
diberikan berbagai materi yang akan
mendukung peningkatan kapasitas mereka
sebagai Bendaharawan, seperti pengadaan
barang dan jasa, perpajakan, tuntutan ganti
rugi, pengelolaan keuangan daerah dan
praktek aplikasi program SIMDA. Pada hari
Sabtu ini dilakukan post test untuk
mengukur kemampuan peserta dalam
memahami/ menyerap bekal yang telah
diberikan.
(Tim Humas Perwakilan BPKP Kaltim –
04/09)
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PRESENTASI HASIL EVALUASI PENERAPAN GCG PT.
PUPUK KALTIM OLEH BPKP PERWAKILAN PROV.

KALIMANTAN TIMUR

Hari Rabu, 21 Januari 2009, bertempat di Kantor PT. Pupuk Kalltim, Jalan Kebon Sirih
Jakarta dilaksanakan ekspose/presentasi hasil evaluasi atas penerapan GCG Tahun 2008
pada PT. Pupuk Kaltim oleh Tim GCG Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Hadir
selain tim dari perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah jajaran Direksi dan Dewan
Komisaris PT. Pupuk Kaltim serta Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur BPKP.
Kegitan evaluasi ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pupuk Kaltim Nomor 6241/SP-
BTG/2008 dan Nomor NK-2505/PW.17/4/2008 tanggal 25 September 2008, dimana
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim diharapkan senantiasa ikut secara interaktif membantu
terwujudnya good governance di sektor korporat seperti PT. Pupuk Kaltim. Evaluasi penerapan
GCG Tahun 2008 pada PT. Pupuk Kaltim (Persero) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur merupakan wujud nyata kepercayaan yang diberikan PT. Pupuk Kaltim kepada BPKP.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan GCG pada PT. Pupuk
Kaltim serta memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan yang terkait dalam penerapan dan
pengembangan GCG dilingkungan PT. Pupuk Kaltim [AYP]
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BPKP KALTIM LAKUKAN BIMTEK KORMONEV INPRES 5
TAHUN 2004 DI PEMKAB PASER

“Dalam membantu Pemda mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah, BPKP tidak akan
pernah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kalau ada yang beranggapan
demikian, lebih baik BPKP tidak akan merealisasikan Nota Kesepahaman BPKP dengan Pemda
guna memdorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance).”.
demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Setiawan
dalam sambutan dan arahannya di acara Bimtek Kormonev Pemkab Paser. Acara yang dibuka oleh
Wakil Bupati Paser pada tanggal 27 November yang lalu ini juga dihadiri oleh pejabat dari
Menpan, dan diikuti seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Paser.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam mengimplementasikan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kepala BPKP telah menandatangani Nota Kesepahaman
dengan Kapolri dan Jaksa Agung yang dirasakan pelaksanaannya di lapangan belum optimal.
Kaper juga berharap agar Tim Kormonev dapat memonitor, mengevaluasi, dan
mengkoordinasikan/ mengkondisikan agar MoU tersebut dapat berjalan optimal dan efektif, agar
peran Clearing House BPKP dapat diwujudkan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai
pihak. BPKP sangat prihatin dengan rendahnya daya serap APBD Pemkab PAser yang pada akhir
November 2008 baru mencapai 57%. Di situasi krisis keuangan global saat ini, posisi kinerja
keuangan APBN/D menjadi sangat penting karena diharapkan dapat menggantikan kinerja
keuangan sektor korporat yang tengah lesu akibat dilanda krisis keuangan dunia. Oleh karena
itulah, BPKP berkewajiban, baik diminta maupun tidak untuk memberikan advice kepada jajaran
Pemda guna menghilangkan segala kegamangan, keraguan, dan ketakutan bertindak salah, agar
daya serap APBD dapat lebih ditingkatkan lagi. (BS’08)
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Dengan FCP Menuju Kota Tarakan yang Bebas Korupsi

Selasa, 11 November 2008, bertempat di aula
Pemkot Tarakan, diselenggarakan Sosialisasi
Fraud Control Plan (FCP) untuk seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Tarakan. Sosialisasi tersebut dibuka oleh
Wakil Walikota Tarakan dan dihadiri oleh
Ketua DPRD Kota Tarakan yang merupakan
Walikota Tarakan terpilih untuk masa bakti
2009 – 2014. Sosialisasi tersebut merupakan
respon Pemerintah Kota Tarakan untuk
mewujudkan Good Governance dan Clean
Government dan kepercayaan yang diberikan
kepada BPKP, khususnya Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra
kerja.

Dalam kata sambutannya, Wakil Walikota
Tarakan menyatakan bahwa Pemkot Tarakan
diharapkan mampu mengembangkan strategi
yang tepat untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, antara lain dengan
mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas
KKN. Untuk itu, percepatan pencegahan
KKN sangat tergantung komitmen bersama

untuk mewujudkannya. Dalam pembicaraan
terpisah, Walikota terpilih, H. Udin
Hianggio, menitipkan harapan untuk
melanjutkan kerjasama dengan BPKP dalam
membangun Kota Tarakan, termasuk dalam
pencegahan kaus tindak pidana korupsi.
Sosialisasi disampaikan oleh tim Sosialisasi
dari Deputi Bidang Investigasi, Arman Sahri
Harahap dan Akhsanul Khaq. Diuraikan
peran BPKP dalam menangani Fraud secara
represif melalui audit ivestigatif, serta
preventive dan pre emptive, antara lain
melalui sosialisasi FCP dan implementasi
FCP. Dengan terbitnya PP Nomor 60 tahun
2008 tentang SPIP, maka FCP tersebut
dikembangkan sebagai bagian dan untuk
memperkuat sistem internal control SKPD
(dan secara keseluruhan Pemkot Tarakan).

Pada akhir sesi pihak Pemko menawarkan
Kantor Pelayanan Terpadu Kota Tarakan
sebagai pilot project untuk implementasi
FCP.(YAA’08)

BPKP KALTIM IMPLEMENTASIKAN PERAN

CLEARING HOUSE DI RSUD-KD

BALIKPAPAN
“Ibarat baru saja tersandung kerikil tajam,
RSUD-KD Balikpapan saat ini dalam
melaksanakan misi organisasinya berjalan
terhuyung-huyung dan rasa sakitnya masih
terasakan“, demikian disampaikan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim, Bambang Setiawan
dalam pembukaan acara sosialisasi dan diskusi
Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan
RSUD KD Balikpapan, Kamis 16 Oktober
2008. Saat ini RSUD-KD Balikpapan masih
dililit beberapa permasalahan hukum yang
sedang ditangani aparat penegak hukum, dan
dari hasil audit BPKP juga masih dijumpai
adanya penyimpangan dalam proses pengadaan



27

barang dan jasa. Meskipun sudah diberikan
rekomendasi atas penyimpangan/ permasalahan
yang ada, namun pihak RSUD-KD Balikpapan
belum melaksanakan
sepenuhnya. Pernyataan Kaper BPKP tersebut
diakui oleh dr. S. Hanung, Direktur RSUD-KD
Balikpapan. Menurutnya saat ini ada
keengganan sebagian personilnya untuk
melaksanakan tugas sebagai KPA, Panitia
Pengadaan dan kepanitiaan lainnya, daya serap
anggaran RSUD-KD per 16 Oktober 2008 baru
mencapai 47,14 %, sehingga dikhawatirkan
akhir tahun tidak terserap semuanya. Untuk hal
tersebut pihak BPKP mendorong agar
dilakukan percepatan penyerapan anggaran
dengan tetap memperhatikan aspek-aspek
efektivitas dan efisiensi. “ BPKP sebagai dokter

keluarga bagi (pasien) RSUD-KD terpanggil
dan berkewajiban untuk memberikan imunisasi
dalam bentuk sosialisasi dan diskusi mengenai
pengadaan barang dan jasa. Imunisasi juga
dilakukan dengan konsultasi bagaimana cara
hidup (berorganisasi) secara sehat. Diharapkan,
kedepan RSUD-KD mampu menangkal segala
bentuk penyakit (penyimpangan) yang akan
timbul “. Tambah Kaper BPKP Kaltim. Seluruh
jajaran RSUD-KD Balikpapan menyambut baik
peran BPKP, dan Direktur RSUD-KD menaruh
harapan BPKP dapat berperan sebagai dokter
keluarga yang dapat dan mampu bertindak
sebagai Quality Assurance bagi kesehatan
jalannya aktivitas organisasi RSUD-KD yang
dipimpinnya. (BS’08)

Kaper BPKP Kaltim Menjadi
Narasumber Workshop
Pembinaan dan Penegakan
Aturan Hukum di DPRD
Kukar

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim,
Bambang Setiawan, yang diundang sebagai
narasumber dalam acara tersebut
menjelaskan bahwa pengawasan pada level
legislatif yang dilakukan DPRD dalam
bidang penyelenggaraan keuangan daerah
akan mendorong proses manajemen
keuangan daerah kearah yang lebih baik
lagi, misalnya pada tahap perencanaan
anggaran yang bisa dilakukan dengan
cermat, disiplin, dan tertib. Selain itu,
keterlibatan DPRD juga dapat
dimaksimalkan pada pengawalan proses
kebijakan politik eksekutif dan
menindaklanjuti temuan BPK.

Dari hasil evaluasi BPKP, diketahui bahwa proses
penganggaran berbasis kinerja belum secara
menyeluruh dilaksanakan di lingkup pemerintah
daerah di Kalimantan Timur, termasuk di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama ini proses
penganggaran yang terjadi adalah tidak lebih
sebagai proses perencanaan untuk dapat
memperoleh anggaran yang sebesar-besarnya,
sementara perencanaan kegiatan itu sendiri baru
dilakukan setelah anggaran tersebut tersedia untuk
merencanakan lebih rinci bagaimana agar anggaran
dapat dihabiskan. Hal ini tentu saja sangat
berpengaruh terhadap waktu efektif pelaksanaan
anggaran sehingga akhir tahun cenderung anggaran
tidak terserap optimal, dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) APBD dari tahun ke tahun
semakin membengkak. Padahal di masa sekarang,
sebagai imbas dari resesi global dimana
pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang dari
sektor swasta mengalami kelesuan, maka daya serap
APBN/APBD diharapkan mampu berperan sebagai
substitusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
”Penegakan hukum terutama dalam kegiatan
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
diperlukan sebagai upaya untuk mencegah bentuk
kebocoran, penyimpangan, dan penyalahgunaan
keuangan negara/ daerah.”, demikian diungkapkan
oleh Ketua DPRD Kukar, M Salehuddin pada
pembukaan Workshop Pembinaan dan Penegakan
Aturan Hukum di Gedung DPRD Kukar, di
Tenggarong, 16 Desember 2008 yang lalu.
Menurutnya lagi, acara seperti ini diperlukan untuk
memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi
aparatur penyelenggara pemerintahan tentang
korupsi dan sekaligus sebagai upaya peningkatan
kapabilitas dan kompetensi aparatur. (DK’08)
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Safari Kunjungan Kerja Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur, 9-11
November 2008 di Pemkab
Kutai Timur dan Pemkot
Bontang

PDAM KUTAI TIMUR BERBENAH DIRI
DENGAN MANAJEMEN YANG BARU

Segenap jajaran direksi dan pegawai PDAM Kutai
Timur melakukan pertemuan dengan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur,
Bambang Setiawan dan Kepala Bidang Akuntan
Negara, Albertus Yudha Poerwadi di Sangatta, Senin
10 November 2008.
Pertemuan ini merupakan sarana komunikasi dan
jalinan kerjasama antara BPKP dengan PDAM Kutai
Timur sehubungan dengan terbentuknya manajemen
PDAM Kutai Timur yang baru. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh BPKP, Kepala
Perwakilan mengatakan bahwa sebenarnya PDAM
Kutai Timur memiliki potensi yang besar untuk
berkembang menjadi Badan Usaha Daerah yang
professional dan profitable.

Menurutnya potensi itu ada karena
dukungan Pemda yang besar bagi
pengembangan usaha PDAM sebagai
perusahaan pelayanan masyarakat
ditambah dengan tersedianya sumber daya
alam yang melimpah yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat Kab. Kutai
Timur.

Pengelolaan administrasi keuangan dan
kegiatan di PDAM Kutai Timur selama ini
belum dilakukan secara memadai dan tertib
serta kinerja operasionalnya belum mampu
memberikan kontribusi ke kas daerah. Hal-
hal yang bisa dilakukan antara lain dengan
mengekonomiskan pengeluaran,
mengurangi kebocoran air, dan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
“BPKP siap membantu dan menfasilitasi
perbaikan manajemen pengelolaan PDAM
Kutai Timur dengan memberikan saran,
arahan, dan bimbingan dalam rangka
mendorong terwujudnya Good Corporate
Governance di lingkungfan PDAM Kutai
Timur.”, imbuh Kaper.
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IMPLEMENTASI PROGRAM SIMDA
DI KUTAI TIMUR

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
mengurai kerjasama baru dalam rangka
penerapan Good Governance untuk menuju
Clean Government dengan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut
ditandai dengan implementasi Program
SIMDA untuk menfasilitasi kegiatan
manajemen pengelolaan keuangan daerah di
lingkungan Pemkab Kutai Timur yang
sosialisasinya diadakan di Sangatta, Senin, 10
November 2008
Bupati Kutai Timur yang juga merupakan
Gubernur Kalimantan Timur Terpilih periode
2008-2012, Awang Faroek menyambut baik
kehadiran dan peran BPKP dalam
mengimplementasikan program SIMDA.
Dalam sambutannya di depan SKPD dan
Muspida Kutai Timur yang juga dihadiri oleh
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur, Bambang Setiawan,
Bupati Kutim mengucapkan terima kasih
kepada BPKP yang telah menjalin hubungan
kerjasama dengan Pemkab Kutim.
Awang Faroek mengharapkan dengan jalinan
kerjasama dengan BPKP,, kedepan
manajemen pemerintahan di Kutai Timur akan
menjadi lebih baik, transparan, akuntabel,
konsisten, serta prinsip-prinsip good
governance dapat diterapkan. Program
SIMDA yang dikenalkan oleh BPKP ini
diharapkan mampu menjawab segala
permasalahan sehubungan dengan manajemen
keuangan daerah sekaligus sebagai alat
pengendalian mulai tahun anggaran 2009.
Dalam sambutannya, Kaper BPKP
menjelaskan bahwa aparat pengawasan
pemerintah akan memberikan sinyal yang

lebih dini dalam mendeteksi adanya penyimpangan
disamping tugasnya dalam memberikan quality
assurance dalam penyelenggaraan manajemen
pemerintahan dan mengawal implementasi kebijakan
pemerintah. Aparat pengawasan adalah bagian
terintegrasi dari suatu proses manajemen sehingga
SKPD tidak perlu memiliki ketakutan-ketakutan yang
tidak beralasan karena BPKP adalah aparat pengawasan.
Menurut PP No.60 Tahun 2008 memiliki tugas
mengawal akuntabilitas penyelenggaraan keuangan
Negara.

Melalui SIMDA, sistem penyelenggaraan keuangan
daerah akan dapat dilakukan secara utuh mulai dari
perencanaan, penatausahaan anggaran,
pertanggungjawaban, sampai dengan penyusunan
laporan keuangan. Apalagi mengingat di Kutai Timur
penyelenggaraan manajemen keuangan masih dilakukan
secara manual dan parsial. (DK’08)

MoU DENGAN PEMKOT BONTANG

Di tempat yang berbeda, di Bontang, 11 November
2008, Perwakilan BPKP Kaltim juga telah melakukan
perpanjangan MoU dengan Walikota Bontang sebagai
payung hukum kerjasama professional antara BPKP
dengan Pemkot Bontang.
Walikota Bontang, Sofyan Hasdam menyatakan
bahwa kehadiran BPKP diperlukan sebagai pengawal
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan
menuju clean government yang sudah menjadi
kebutuhan pemerintahan saat ini. Kerjasama dengan
BPKP ini adalah bagian dari proses pembelajaran,
apalagi dengan pengalaman-pengalaman di
Kalimantan Timur yang telah terjadi banyak kasus
korupsi. “Selama ini BPKP sangat concern dan
berkomitmen melakukan kerjasama dengan
pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/ kota, dan ini merupakan hal yang positif
bagi Bontang”, tambahnya. (DK’08)
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KUNJUNGAN KE PT PUPUK KALTIM

Dalam kunjungan kerjanya ke Bontang, 11 November 2008, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur beserta staf juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan jajaran direksi Pimpinan
PT Pupuk Kaltim sekaligus memantau pelaksanaan tugas Tim BPKP Kaltim yang tengah melakukan
assesment Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka memenuhi permintaan Direksi PT Pupuk
Kaltim.
Seperti diketahui bersama bahwa penugasan assesment GCG yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Kaltim merupakan implementasi atas MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP
Kaltim dengan Direksi PT Pupuk Kaltim di Samarinda, 26 September 2008 yang lalu. (DK’08)
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BIMTEK SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

BPKP sebagai Auditor
Presiden sesuai amanat dalam
PP 60/2008 tentang SPIP,
maka BPKP berkewajiban
membina pengembangan
SPIP baik di Pusat maupun di
Daerah, termasuk di Pemda.
BPKP layaknya dokter
organisasi akan memberikan
resep yang sesuai untuk
menyembuhkan penyakit
yang ada dalam organisasi
sehingga organisasi tersebut
menjadi sehat dan bisa tetap
eksist. Selain itu tindakan
Preventive untuk mencegah
terjadinya penyimpangan
akan lebih baik dilakukan
bagi sebuah organisasi
termasuk Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat. Hal
tersebut di sampaikan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur, Drs.
Bambang Setiawan, MM
dalam sambutannya pada
acara Pembukaan Bimtek
Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat. Bimtek dibuka oleh

Bupati Kutai Barat Ismail
Thomas, SH sedangkan
pelaksanaannya dilaksanakan
selama empat hari tanggal 9
s.d 12 Juni 2009 bertempat di
Aditorium Tullur Aji Jangkat,
Kantor Bupati Kutai Barat di
Sendawar, dihadiri oleh para
Kepala SKPD dan
Bendaharawan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat dengan narasumber
fasilitator dari Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan
Timur. Dalam sambutannya
Bupati Kutai Barat Ismail
Thomas berharap bahwa
Bimtek ini merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan
good governance dan clean
government di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat.
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PEMBAHARUAN
PENANDATANGAN
PAKTA
INTEGRITAS

Samarinda, 02 Juni 2009.
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur
bersama seluruh pegawai

menandatangani kembali
pakta integritas bertempat di
Aula 2 Gedung BPKP Prov.
Kaltim. Pakta Integritas
tersebut merupakan
pembaruan kembali pakta
integritas yang pernah
ditandatangani sebelumnya.
Kegiatan tersebut
merupakan rangkaian dari
kegiatan pengarahan
Kepala Perwakilan kepada
seluruh pegawai. Dalam
sambutannya Kepala
Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim Drs. H. Bambang
Setiawan, MM menegaskan
bahwa penandatangan pakta
integritas ini merupakan
bukti kesungguhan dan
komitmen seluruh pegawai
untuk melaksanakan seluruh
tugas dan kewajiban yang
diberikan oleh Negara dan
kesiapan untuk menerima
sanksi apabila pegawai
melakukan tindakan yang

bertentangan dengan
ketentuan perundangan yang
berlaku. Disamping itu
penandatanganan pakta
integritas ini merupakan
salah satu bukti bahwa di
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur telah
mengimplementasikan
SPIP, khususnya pada unsur
lingkungan pengendalian.
Kepala Perwakilan juga
mengingatkan kepada
seluruh pegawai agar lebih
profesional, lebih
bersemangat, lebih teliti dan
lebih berhati-hati dan
bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan semua tugas
yang diembannya serta
terus berkarya dalam rangka
turut mendorong
terwujudnya good
governance khususnya di
wilayah Kalimantan Timur
sehingga nama BPKP
dikenal dan dicintai oleh
masyarakat Kaltim
khususnya dan seluruh
rakyat Indonesia umumnya.

Dalam kesempatan tersebut
juga dilakukan dialog
dengan pegawai tentang hal-
hal yang terkait dengan
kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
BPKP Kaltim. Dengan arif
dan bijaksana Bapak Drs. H.
Bambang Setiawan, MM
selaku Kepala Perwakilan
menjawab seluruh
pertanyaan pegawai dengan
gamblang dan seluruh
pegawai merasa puas
dengan penjelasan yang
diberikan.
(HBS-2009)
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Pentas BPKP

“Bersama
mewujudkan
tata kelola
Pemerintah
Yang baik.”
Bersama Kepala
Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim H.
Bambang Setiawan dan
Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur H.
Awang Farouk Ishak

Dalam rangka memeriahkan

dirgahayu BPKP ke 26,

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur

mencanangkan dan

mengajak masyarakat

Kalimanta Timur untuk

berbudaya ”go clean”

melalui acara Talk Show

yang disiarkan secara

langsung pada Minggu

malam tanggal 24 Mei 2009

oleh TVRI Kalimantan

Timur dalam acara “ Pentas

Kejujuran” dengan tema

“Bersama Mewujudkan Tata

Kelola Kepemerintahan Yang

Baik (Good Governace)“.

Dalam kesempatan acara

tersebut Bapak Gubernur

Kalimantan Timur dan Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur berkenan

sebagai narasumber. Acara

tersebut amat mendapat

perhatian terbukti dari

hadirnya para undangan

kalangan Cendekiawan

dari Universitas

Mulawarman,

perwakilan Badan

Eksekutif Mahasiswa

Universitas

Mulawarman

dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Widya Gama Samarinda. Dalam

acara tersebut Bapak Gubernur

Kalimantan Timur menjelaskan

mengenai kegiatan pembangunan

di Kalimantan Timur dan bersama

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur akan

membangun budaya kerja yang

jujur dan bersih dalam

pelaksanaan pembangunan.

Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur dalam

kesempatan tersebut juga

menyatakan siap membantu

Pemerintah Provinsi dalam rangka

menghilangkan penyimpangan

penyimpangan dan mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang

baik. Penonton di studio dan

pemirsa TVRI Kalimantan Timur

diberi kesempatan untuk berdialog

Talk Show
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langsung dan bertanya kepada

Narasumber seputar penegakan

keadilan dalam pelaksanaan

pembangunan, pemberantasan dan

penyelesaian kasus penyimpangan

yang terjadi.

Selain kegiatan tersebut di atas

dilaksanakan pula acara Talk

Show di Radio Republik

Indonesia (RRI) Samarinda pada

tanggal 1 Juni 2009 dengan tema

“Mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan Yang Baik“,

sebagai Narasumber adalah

Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur.

Acara tersebut juga mendapat

respon yang cukup baik dari

pendengar RRI yang diberikan

kesempatan untuk berdialog dan

bertanya jawab secara langsung

dengan Narasumber.

Dalam dialog tersebut Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur dengan

tegas dan jelas menjawab

semua pertanyaan yang

dilontarkan, antara lain

mengenai masalah KKN serta

masih banyaknya tunggakan

kasus-kasus yang berlum

diselesaikan di Provinsi

Kalimantan Timur.

Beliau juga menjelaskan

secara umum mengenai

tugas dan fungsi BPKP

dengan mengoptimalkan

tenaga BPKP yang ada di

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur.

Secara lengkap dialog tersebut

dapat diakses melalui alamat

website

http://www.bpkp.go.id/idunit=41

&idpage=3360
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BERBAGI UNTUK
MENGASAH
NURANI

Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur hari Kamis
(28/5/2009) menyelenggarakan
kegiatan Bhakti Sosial berupa
penyerahan bantuan untuk anak-
anak sekolah/santri. Kegiatan ini
bekerjasama dengan Dharma
Wanita Persatuan Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Acara penyerahan bantuan ini
dalam rangka memeriahkan dan
mensyukuri HUT BPKP yang ke
26 dan berlangsung di Pondok
Pesantren & Panti Asuhan

Rahmatullah – Kelurahan
Lempake – Kecamatan Samarinda
Utara – Kota Samarinda. Sebuah
Pondok Pesantren & Panti Asuhan
yang letaknya di lereng perbukitan
yang luasnya mencapai sekitar 8
hektar dengan pemandangan
alamnya yang cukup asri, berjarak
sekitar 20 km dari pusat kota
Samarinda.

Acara yang dikemas dengan
sederhana ini dihadiri oleh Kabag
Tata Usaha Perwakilan BPKP
Provinsi Kaltim, Yono Andi
Atmoko, Ak. yang juga mewakili
Kepala Perwakilan, beberapa
Pejabat Struktural dan Fungsional,

Pengurus Dharma Wanita
Persatuan dan Panitia HUT BPKP
serta Pimpinan dan Pengasuh
Pesantren/Panti Asuhan dan para
santri.

Kepala Bagian Tata Usaha dalam
sambutannya menyampaikan
bahwa diusia BPKP yang sudah 26
tahun yang merupakan usia yang
sudah cukup panjang, BPKP
tentunya ingin menjadi sebuah
organisasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sebuah organisasi
yang baik tentunya sangat
membutuhkan Sumber Daya
Manusia yang baik, dan hal
tersebut akan dapat dicapai dan
tumbuh dari dalam sebuah

keluarga yang baik.
Kegiatan yang
dilaksanakan pada
saat ini yaitu
penyerahan bantuan
adalah merupakan
bagian dari cara

pengembangan
nurani kita agar
senantiasa peka dan
kita dapat bekerja
dengan tulus dan
ikhlas. Satu hal
yang harus selalu
kita pedomani
dalam bertindak
sebelum melakukan
suatu pekerjaan
adalah bertanya

kepada hati nurani kita sendiri.

Sambutan dari pihak
Pesantren/Panti Asuhan
disampaikan oleh Bapak Slamet
selaku Pengasuh para santri, yang
merasa gembira dan berterima
kasih kepada Perwakilan BPKP
Kaltim yang berkenan hadir dan
menyerahkan bantuan untuk
Pesantren dan anak didik/santri.
Ini bukanlah bantuan yang
pertama yang pernah diterima dari
Perwakilan BPKP Kaltim. Beliau
menjelaskan bahwa Pesantren
Rahmatullah ini telah dirintis sejak
tahun 80-an dan saat ini ada 104

santri yang belajar disini, yang
menetap/tinggal di Pesantren
sebanyak 47 orang sedangkan
sisanya berada di luar pesantren.

Penyerahan bantuan secara
simbolis diserahkan oleh Ibu
Bambang Setiawan selaku Ketua
Dharma Wanita Persatuan
Perwakilan BPKP Kaltim kepada
Ibu Rusmini mewakili Pimpinan
Pesantren/Panti Asuhan
Rahmatullah, untuk selanjutnya
diserahkan langsung kepada
beberapa santri.
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Pembukaan POR HUT ke-26 BPKP: Dalam Badan
yang Sehat terdapat Jiwa yang Sehat, menuju
BPKP Baru

Pada hari Jumat, 17 April 2009, hujan terus mengguyur kota Samarinda sejak malam
hari. Salah satu akibat hujan deras adalah akses jalan yang akan terkena banjir,
sehingga menyulitkan untuk dilalui oleh kendaraan mobil apalagi motor.

Tetapi alhamdulillah, pagi itu cukup banyak

pegawai dan ibu-ibu Dharma Wanita yang

sudah hadir di aula BPKP dengan seragam

olahraga.

Kegiatan yang

juga merupakan

bagian dari

pengembangan

Budaya Kerja di

lingkungan

Perwakilan BPKP

Prov. Kaltim yang

memang sangat

dibutuhkan oleh

suatu organisasi

yang harus selalu

menjadi yang terdepan dalam bidang

pengawasan intern pemerintah, seperti yang

tergambar dalam logo bpkp. Kegiatan ini juga

untuk lebih saling mengikat rasa kebersamaan

diantara pegawai Perwakilan yang kadang

sangat jarang untuk bertemu karena penugasan

luar kota yang sangat padat.

Dalam sambutannya kepala Perwakilan BPKP

Prov. Kaltim, Bapak Bambang Setiawan

mengatakan bahwa dengan diterapkannya PP

60 tahun 2008, maka peran BPKP menjadi

sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola

yang baik dan pemerintah yang bersih.

Untuk melaksanakan peran tersebut kita

memerlukan pegawai-pegawai BPKP yang

profesional, integritas, pelayanan prima, berhati

nurani,

independen

dan

respoinsibel

(PIONIR).

Kegiatan-

kegiatan yang

dilaksanakan

dalam rangka

HUT BPKP

baik itu

pertandingan

olahraga

dengan mitra kerja, anjangsana kepada anak

yatim piatu dan pensiunan/janda pensiunan,

serta kegiatan penghijauan dalam rangka

mendukung “Let’s Go Green” diharapkan dapat

menggugah empati pegawai Perwakilan BPKP

Prov. Kaltim sehingga nilai PIONIR dapat terus

berkembang didalam sanubari pegawai dan ini

dapat mendukung tuntutan sebagai “BPKP

Baru”. Kepala Perwakilan juga berpesan bahwa

kegiatan ini harus dilaksanakan oleh seluruh

pegawai dengan penuh semangat, meriah tetapi

tetap dalam kesederhanaan. Acara dilanjutkan
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dengan senam jantung sehat dan kemudian

pelepasan balon berhadiah, yang juga

disaksikan oleh Ketua DPRD Kab. Kutai

Kertanegara dan Asisten II Sekda Kab. Kutai

Kertanegara yang pada saat tersebut sedang

berkunjung ke Perwakilan BPKP Kaltim untuk

mendiskusikan masalah-masalah APBD Kab.

Kutai Kertanegara.

Pertandingan bola volley yang direncanakan

terpaksa dibatalkan karena hujan masih terus

mengguyur Kota Samarinda.

(Tim Humas Perwakilan BPKP Kaltim – 04/09)
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Membangun Kepedulian kepada Sesama : Donor Darah
Pegawai Perwakilan

Selasa, 12 Mei 2009 di ruangan aula Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur dilakukan donor darah
bekerjasama dengan PMI Kota Samarinda. Donor darah
ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan pada setiap
HUT BPKP.

Cukup banyak pegawai yang berminat untuk
menyumbangkan darahnya kepada PMI, tetapi setelah
dilakukan pengujian, ternyata banyak juga calon donor

darah yang tidak lulus dalam tes darah ini sehingga tidak dapat mendonorkan darahnya.
Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Saudara M. Taufan ini ternyata dapat memberikan
sumbangan darah bagi PMI Kota Samarinda. Diantara peserta donor darah antara lain adalah
Ibu Diana Sukmawati, Muslim Ridha M., Sukoco, Bayu Imam P., Murwanto, Lukman Hakim,
Triyono JP, Dwi Atmoko D. dan ada dua tamu Perwakilan yang juga bersedia menyumbangkan
darahnya.

Semoga sumbangan mereka berguna bagi yang membutuhkan. Amin.
--------------------------------

Sosialisasi

Pengisian SPT PPh
Tahunan di
Lingkungan
Pegawai BPKP
Kaltim

Sebagai wujud kepedulian dalam
mentaati Undang-undang
perpajakan, lebih dari 90%
pegawai Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur telah
memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Sebagai Wajib
Pajak (WP) dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Untuk membuat SPT Tahunan PPh
dengan benar, jelas, lengkap dan bebas dari salah penyajian maka Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur mengundang Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Samarinda untuk melakukan
sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh.
Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2008 dan acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala
Perwakilan Bapak Bambang Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi pengisian
SPT tahunan sangat penting untuk diketahui dan diikuti oleh seluruh pegawai sehingga pegawai dapat
mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu.
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Materi sosialisasi yang disampaikan diantaranya tentang perubahan Undang undang pajak penghasilan
No. 36 tahun 2008, antara lain perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tarif wajib pajak
pribadi, perbedaan tarif pemotongan dan pemungutan bagi yang memiliki NPWP maupun yang tidak
memiliki, keuntungannya bagi yang memiliki NPWP dipungut dan dipotong sesuai dengan tariff
sedangkan yang tidak memiliki maka dikenakan tarif lebih tinggi untuk PPh 21 lebih tinggi 20 %
sedangkan PPh 22 dan 23 tarif lebih tinggi 100%. Sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan
Praktek pengisian SPT.

(Tim Humas BPKP Kaltim)
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Sosialisasi SOP dan Urjab : Peningkatan Kinerja Pegawai
Melalui Pemahaman SOP dan Uraian Jabatan

Sosialisasi SOP dan Uraian Jabatan hagi
pegawai Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP
Prov. Kalimantan Timur, dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 16 Maret 2009 di ruang aula
kantor Perwakilan JI. MT, Haryono Samarinda.
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim, Drs, Bambang
Setiawan MM. Dalam pengarahannyanya
Kepala Perwakilan mengharapkan agar pegawai
Bagian Tata lebih meningkatkan disiplin kerja
dan mempunyai komitmen dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang
diembannya, sehingga dalam bekerja kinerja
pegawai akan lebih baik dan meningkat sesuai
dengan uraian Jabatan dan SOP masing-masing
pegawai.
Selanjutnya dalam paparan kemarin juga
dijelaskan secara singkat latar belakang, tujuan
dan sasaran Reformasi Birokrasi yang sedang
dijalankan oleh BPKP. Disamping itu
dijelaskan pula uraian jabatan fungsional yang
ada di Bagian Tata Usaha dan SOP agar lebih
terkelola dan terencana secara baik dan lancar
dalam pelaksanaan tugas masing-masing
pegawai. Hal ini semua akan berdampak positif
pada penghasilan pegawai yang bersangkutan,
sehingga rencana remunerasi pada BPKP dapat
terlaksana dengan balk dan sesegera mungkin.
Remunerasi yang diharapkan adalah remunerasi
yang maksimal artinya pemberian remunerasi
ini diberikan seutuhnya. Namun hal itu semua
dapat terlaksana jika komitmen yang dibuat dan
disepakati dapat diwujudkan dalam kerja nyata
dan dispilin yang tinggi dari tiap-tiap pegawai.
Amin. (Tim Humas BPKP Kaltim)
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Pada hari Jumat sore tanggal 13 Maret 2009 di
lapangan Audita Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim dilakukan pertandingan tennis eksibisi
antara Perwakilan BPKP Prov, Kaltim dan
Inspektorat Prov. Kaltim melawan Tim tenis
BPD Kaltim. Pertandingan ini dihadiri oleh
Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim, Drs.
Bambang Setiawan MM., jajaran Direksi BPD

Kaltim dan Inspektur Prov. Kaltim yang baru,
M. Sa’duddin, Ak.
Selain untuk mempererat persahabatan diantara
ketiga lembaga tersebut, pertandingan tersebut
juga digunakan oleh tim tennis BPD Kaltim
sebagai ajang uji coba dalam rangka
pertandingan oleh raga seluruh BPD se
Indonesia yang akan diselenggarakan di
Balikpapan pada bulan Juli 2009.

Jangan dilihat hasil akhir pertandingan, karena
walaupun kalah telak, tim gabungan BPKP dan
Inspektorat Prov. Kaltim dapat memberikan
perlawanan kepada tim tenis BPD Kaltim yang
memang diisi oleh para pemain muda dan
terlatih secara khusus dalam olah raga tenis.
Seperti yang dilakukan oleh Pak Maringan,
Kabid Investigasi, yang pukulan keras
forehandnya beberapa kali berhasil membelah
lapangan lawan.

Rangkaian pertandingan ini merupakan
kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh
Perwakilan BPKP Kaltim dengan berbagai
mitra kerja seperti Kejaksaaan Tinggi mulai
dari olahraga Bulutangkis, sepakbola dan futsal.
Hubungan yang baik antar institusi ini
diharapkan akan mempermudah hubungan
formal dalam bidang pengawasan dengan tetap
menjaga independensi sebagai aparat
pengawasan internal Pemerintah yaitu auditor
Presiden. Dalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang sehat. (Tim Humas BPKP Kaltim)

Pertandingan Persahabatan : Mempererat Silaturahmi
dengan mitra Kerja
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KUNJUNGAN KERJA BUPATI BULUNGAN KE BPKP
SEKALIGUS MEMBERIKAN INFAQ PEMBANGUNAN

MUSHOLA BPKP

Rabu, 11 Maret 2009 Bpk BUDIMAN Bupati
Bulungan Kalimantan Timur mengadakan
kunjungan kerja menemui Kepala Perwakilan
BPKP Kalimantan Timur di Jl MT Haryono
Samarinda. Dalam kunjungan kerja tersebut Bupati
Bulungan menyampaikan ucapan terima kasih
kepada BPKP atas perannya selama
ini dalam bentuk audit, sinergi audit dengan

Inspektorat Kabupaten Bulungan serta assistensi,
bimbingan teknis dan sosialisasi yang diharapkan
mampu mendorong diwujudkannya prakondisi tata
kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) di Pemkab Bulungan.
Kunker tersebut diakhiri dengan
peninjauan ke lingkungan Kantor
Perwakilan BPKP Kaltim yang
sekaligus atas nama kaum muslimin
dan muslimat Kabupaten Bulungan,
Bupati memberikan Infaq untuk
keperluan pembangunan Mushola
BPKP yang saat ini tengah dalam
proses penyelesaian
pembangunannya.

Dalam pertemuannya dengan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim, Bupati
Berau yang didampingi oleh salah
seorang stafnya menyatakan
keinginannya untuk kedepan lebih
meningkatkan kerjasama yang telah
terjalin selama ini antara lain segera
mengimplementasikan program
SIMDA yang telah dibangun BPKP.
Walaupun sudah tertinggal dengan
pemerintah daerah lainnya di Kaltim

dalam mengimplementasikan SIMDA, Bupati
menyatakan lebih baik terlambat daripada tidak
sama sekali. Juga disinggung keinginan Bupati
tentang perlu dilanjutkannya sinergi audit antara
BPKP dengan Inspektorat Pemkab Bulungan,
termasuk didalamnya untuk mendorong
peningkatan kapasitas auditor Inspektorat Pemkab
Bulungan dalam mereviu LKPD yang menjadi
tugas dan tanggung jawabnya.
Menanggapi permintaan Bupati Bulungan, Kepala
Perwakilan BPKP menegaskan bahwa sebagai
auditor Presiden BPKP mempunyai kewajiban
untuk mendorong terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance) di
lingkungaan Pemkab Bulungan melalui peran
preventif BPKP. Sungguhpun demikian dalam
membantu Pemda BPKP tetap obyektif dan
independen dengan akan mengatakan bahwa yang
salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
Untuk itu walaupun BPKP membantu Pemda,
BPKP tidak akan pernah membenarkan yang salah
dan menyalahkan yang benar. Apabila Pemkab
Bulungan dapat memahami dan menghormati
posisi BPKP, maka kerjasama kedepan dapat
dilaksanakan, sebaliknya apabila tidak dapat
memahami posisi BPKP lebih baik kerjasama tidak
perlu diimplementasikan.
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BPKP MEMPEROLEH
KEHORMATAN :
BERSAMA MUSPIDAPROV
DITETAPKAN SELAKU
PELINDUNG KONI KALTIM

Dirasakan manfaat dan
keberadaannya

mengedepankan peran
preventif mengawal
dan mendampingi
pengelolaan keuangan
KONI di Kalimantan
Timur selama
penyelenggaraan Pesta
Olah Raga Nasional
ke XVII di Kaltim
2008 yang lalu, Ibu
RITA SUBOWO
selaku Ketua Umum
KONI Pusat melalui
SK Nomor 25 Tahun
2009 tanggal 12
Pebruari 2009 telah
menetapkan Kepala
Perwakilan BPKP
Prov Kaltim bersama
dengan unsur
Muspidaprov Kaltim
selaku Pelindung
Komite Olahraga
Nasional Indonesia (
KONI ) Kalimantan
Timur periode 2009 –
2013. Keputusan
tersebut tentu saja
tidak datang begitu
saja, tapi merupakan
tindak lanjut dari
penghargaan yang
telah diberikan oleh
KONI Pusat kepada
Perwakilan BPKP
Kaltim beberapa
waktu sebelumnya.

Selama penyelenggaraan PON XVII tahun 2008 yang lalu, Perwakilan BPKP Kaltim telah
mengimplementasikan peran Expertise-nya, dalam bentuk mendukung penyelenggaraan manajemen
pengelolaan keuangan PON XVII di Kaltim secara profesional melalui pendampingan pengelolaan
keuangan KONI Kaltim. Kegiatan dalam bentuk arahan atau advise kebijaksanaan, penatausahaan
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pengelolaan keuangan, pemberian saran kearah pelaksanaan kegiatan yang positif, supervisi dan
bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan tidak secara mutlak memberikan jaminan pelaksanaan
kegiatan terbebas dari penyimpangan. Peran expertise BPKP tidak berarti memposisikan BPKP sebagai
pelaksana kegiatan, tetapi lebih kepada peran pengawalan dalam lingkup pengawasan dan bukan audit.
Oleh karena itu BPKP tidak bertanggung jawab atas substansi pelaksanaan kegiatan karena yang
menyangkut substansi kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONI. Oleh karenanya
kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam ranah pelaksanaan kegiatan KONI sama sekali diluar
kendali dan diluar sepengetahuan BPKP karena sudah masuk ke ranah pelaksanaan kegiatan yang tidak
disentuh sama sekali oleh BPKP.

Menyadari manfaat dari peran BPKP selama ini yang ikut serta menertibkan pengelolaan keuangan
KONI serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara dini membuat Pengurus KONI Pusat
memberikan apresiasi penghargaan diantara sedikit pihak yang memperoleh penghargaan serupa di
Jakarta beberapa waktu yang lalu. Penghargaan tersebut ditindaklanjuti dengan permintaan KONI
kepada Kepala Perwakilan BPKP Kaltim untuk dimintakan kesediaannya bersama dengan Gubernur dan
unsur Muspida Prov Kaltim ditetapkan sebagai Pelindung kepengurusan KONI Provinsi Kaltim.
Memenuhi permintaan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim telah mengajukan syarat bahwa
BPKP siap memenuhi permintaan sepanjang Pengurus KONI dapat memahami dan menerima posisi
BPKP yang akan tetap obyektif, independen, tidak akan pernah melindungi dan membenarkan
kesalahan yang ada di KONI atau sebaliknya tidak akan pernah menyalahkan yang benar. Syarat
tersebut dapat diterima oleh Pengurus KONI.

GUBERNUR KALTIM MELANTIK KEPALA INSPEKTORAT
PEMPROV KALTIM YANG
BERASAL DARI BPKP

Memenuhi undangan Gubernur Kalimantan
Timur, Kamis 26 Pebruari 2009 Sekretaris
Utama BPKP dengan didampingi Kepala
Biro Kepagawaian BPKP serta Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim menghadiri
upacara pelantikan pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur. Diantara pejabat yang
dilantik terdapat seorang pegawai BPKP,
yaitu Sdr. MOH SA’DUDDIN, AK Kepala

Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP
DKI-I yang oleh pimpinan BPKP telah
dipekerjakan sebagai Kepala Inspektorat
Pemprov Kaltim.
Dalam sambutan pelantikannya Gubernur
Kalimantan Timur secara khusus
mengucapkan terima kasih dan
penghargaan kepada Kepala BPKP yang
telah memenuhi permohonannya
mempekerjakan pejabatnya sebagai Kepala
Inspektorat Pemprov Kaltim, dan kerjasama
yang telah terjalin baik selama ini
diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.
Kepada pejabat yang baru dilantik
khususnya kepada Kepala Inspektorat
Pemprov Kaltim, diminta untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
secara baik dimana kedepan banyak sekali
tantangan tugas yang harus dihadapi seiring
dengan program-program pembangunan
dan pelayanan Pemprov Kaltim yang
semakin meningkat.
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Selepas acara pelantikan, Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim mengundang
Kepala Inspektorat Pemprov Kaltim ke
Perwakilan BPKP Kaltim untuk
melakukan koordinasi dan pembicaraan,
membahas beberapa current isu yang
berkembang di Kaltim lebih khusus lagi
menyangkut statement Kepala BPK.RI
yang menyatakan pengelolaan
keuangan di wilayah Kaltim buruk
terkait dengan opini disclaimer dan
adverse yang diberikan oleh BPK.RI.

Pertemuan koordinasi menghasilkan
kesepakatan tentang kewajiban BPKP
untuk mengawal pelaksanaan RPJMN
dan Inspektorat Pemprov mengawal
pelaksanaan RPJMD yang
implementasinya akan dilakukan secara
sinergis.

Kedua belah pihak juga telah
menyepakati untuk bersama-sama
secara sinergis mengupayakan
peningkatan kinerja pengelolaan
keuangan daerah sekaligus mendorong
dan memfasilitasi terwujudnya tata
kelola kepemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan Pemprov
Kaltim. Simpulan akhir dari
kesepakatan yang dicapai adalah kedua
belah pihak punya komitment dan rasa
tanggung jawab untuk secara bersama
menjaga, mempertahankan dan
menumbuhkembangkan nama baik
BPKP dan Pemprov Kaltim dengan
melakukan peran preventif mencegah
secara dini timbulnya penyimpangan.
Sebagai sesama warga BPKP yang
bernaung di dua institusi yang berbeda,
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim dan
Kepala Inspektorat Pemprov Kaltim
sepakat untuk saling bantu membantu
demi suksesnya misi keduabelah pihak
dan juga saling mengingatkan
sahabatnya apabila dalam
melaksanakan misi organisasi terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
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PENDAMPINGAN BPKP
KALTIM MENUAI HASIL

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009 menjadi RAPBD pertama yang
diserahkan, serta yang pertama dievaluasi oleh
Depatemen Dalam Negeri diantara RAPBD 33
Provinsi se Indonesia, tepatnya tanggal 5
November 2008. Keberhasilan tersebut
merupakan indikasi bahwa tahapan penyusunan
APBD Prov. Kaltim telah berjalan lancar sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut
mendapat apresiasi dan penghargaan dari jajaran
Depdagri. Sebagai perbandingan, tahun lalu
RAPBD yang pertama selesai dan pertama
dievaluasi serta mendapat penghargaan oleh
Depdagri adalah RAPBD Tahun 2008 Provinsi
Papua yang juga telah difasilitasi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Prestasi ini merupakan kerja keras dan
komitmen tinggi berbagai pihak baik itu
Pemerintah Prov. Kaltim beserta seluruh SKPD,
pihak DPRD Prov. Kaltim, dan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagi tim
pendampingan. Hasil ini tidak dicapai dengan
sekejap, karena kerjasama peningkatan kapasitas
pengelolaan keuangan APBD Prov. Kaltim
sudah dimulai sejak tahun 2000/2001 dengan
pendampingan penyusunan Renstra Prov.
Kaltim. Kemudian hal tersebut dilanjutkan
dengan pendampingan penyusunan Pelaporan
Realisasi APBD. Pada tahun 2007 dilakukan
pendampingan penatausahaan APBD dan pada
Agustus 2008 dimulai pendampingan
penyusunan RAPBD Tahun 2009 menggunakan
program SIMDA yang telah menuai hasil seperti
tersebut di atas.

Dengan penyusunan RAPBD yang tepat waktu
ini diharapkan pada bulan Januari 2009, DIPDA
untuk setiap SKPD sudah dapat diserahkan
bersamaan dengan penyerahan DIPA untuk
APBN (Dana Dekonsentrasi). Konsekuensi
selanjutnya adalah tidak ada alasan lagi bagi
setiap SKPD tidak dapat menyelesaikan seluruh
kegiatan yang direncanakan karena
keterlambatan penyerahan DIPDA seperti yang
terjadi selama ini. Imbasnya adalah eskalasi
geliat ekonomi di Prov. Kaltim yang diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Timur.

Merupakan kebanggan bagi Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim bahwa kerja keras selama ini
berada pada jalur yang tepat. Dengan tambahan
amanah baru dari PP 60/2008 tentang SPIP
dituntut bagi semua pegawai BPKP Prov. Kaltim
untuk selalu meningkatkan kapasitasnya sebagai
auditor Presiden sehingga jasa yang diberikan,
baik itu bersifat Assurance ataupun Consulting
merupakan layanan Prima kita. (YAA’08)
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Tim Management Assesment Center (MAC) BPKP Lakukan
Psikotest Pejabat di Pemkab Kukar Kaltim

Gencarnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) harus diikuti dengan
upaya memperbaiki image birokrasi yang selalu diasosiasikan dengan pelayanan yang lambat, tidak
ramah, korup, dan sebagainya. Selain itu, pembenahan sistem manajemen juga diarahkan dalam kerangka
pencitraan manajemen pemerintah yang tertib, demokratis, transparan, unggul dan kompetitif.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur dan parameter yang valid terhadap indikator kinerja
instansi pelayanan, Pemkab Kutai Kartanegara dengan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur menggandeng Tim Management Assesment Center (MAC) BPKP untuk melakukan
psikotest bagi aparatur setingkat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kukar.
“Pelayanan publik merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen yang bergerak, mulai
dari perumusan kebijakan hingga teknis pelaksanaannya. Untuk itu pembenahan terhadap sistem
manajemen pelayanan terus dilakukan agar dalam pelaksanaannyadapat lebih berhasil guna.”, demikian
dipaparkan oleh Pj Bupati Kukar, Sjachruddin pada acara pembukaan di Tenggarong, kemarin (20 Januari
2009).Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Setiawan, yang juga hadir pada
acara tersebut mengungkapkan bahwa tes psikologi ini sangat penting dan tepat mengingat dalam waktu
dekat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Setiawan, yang juga hadir pada
acara tersebut mengungkapkan bahwa tes psikologi ini sangat penting dan tepat mengingat dalam waktu
dekat Pemkab Kukar akan mengimplementasikan PP No. 41/ 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
dimana atas dasar aturan tersebut akan dilakukan penataan ulang struktur organisasi yang diikuti pula
dengan penetapan pejabatnya. “Hasil tes psikologi ini diharapkan mampu mengidentifikasikan dan
memberikan informasi yang akurat mengenai kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.”, tambahnya.
(DK’08)
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TAHUN 2009, TAHUN BUDAYA KERJA PERWAKILAN BPKP KALTIM

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur, Bambang Setiawan mencanangkan tahun
2009 sebagai Tahun Budaya Kerja. Pencanangan
Tahun 2009 sebagai tahun budaya kerja ini
merupakan langkah strategis yang diambil untuk
menumbuhkembangkan organisasi yang professional
berkarya dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip
kerja yang berbudaya.
Sebagaimana telah dipraktekkan dengan baik oleh
beberapa perwakilan BPKP yang lain seperti Bali,
Yogyakarta, dsb dimana dengan menjalankan
organisasi dengan landasan budaya kerja, kinerja
institusi akan maksimal dan personil organisasi

menjadi dilibatkan dan dihargai lebih baik.
Kerangka berpikir / persepsi yang sama tentang nilai dan kepercayaan yang dapat membantu para
pegawai untuk memahami tentang bagaimana seharusnya berperilaku kerja dalam suatu organisasi
dimana kita bekerja. Selain itu, paradigma sebagai kerangka berpikir, persepsi, gambaran mental,
penafsiran, asumsi, dugaan, mindset sencerung menentukan sikap, tindakan, dan perilaku pegawai.
Untuk itu perlu dibuat semacam sistem yang menfasilitasi kerangka berpikir organisasi dalam satu
kesatuan “Budaya Kerja”.
Budaya Kerja juga merupakan salah satu korelasi yang positif sebagai upaya menggambarkan visi dan
misi suatu organisasi dalam kondisi yang lebih nyata. Bagaimanapun, pencapaian visi dan misi itu harus
didorong dengan semangat memajukan dan mewujudkan organisasi sebagai tempat untuk bekerja,
mengapresiasikan diri, mengaktualisasikan diri, mencari nafkah, serta motivasi positif lainnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, dilatarbelakangi berbagai pemikiran dan semangat untuk
memajukan dan membesarkan institusi, kedepan akan lebih berupaya untuk memajukan konsep budaya
kerja dan merealisasikannya kedalam berbagai tindakan nyata. Banyak sekali benchmark yang bisa
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dijadikan acuan untuk memulai proses bekerja yang berbudaya di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi
Kaltim. Benchmark tersebut merupakan standarisasi ukuran dalam budaya kerja yang telah menjadi Best
Practices di beberapa institusi/ organisasi , khususnya di lingkungan BPKP sendiri. (DK’08)

Sosialisasi Hasil Pra Raker BPKP

Pagi ini (4 November 2008) seluruh pegawai Perwakilan BPKP
Provinsi Kaltim mendapat bagian oleh-oleh hasil Pra Raker BPKP
yang dilaksanakan di Yogjakarta pada tanggal 28 s.d. 30 Oktober
dari Kepala Perwakilan. Tentu saja oleh-oleh yang dimaksud bukan
buah tangan dalam arti yang sesungguhnya, seluruh pegawai
dikumpulkan di aula untuk mendengarkan arahan dari Kepala
Perwakilan, Bambang Setiawan tentang hasil dan kesimpulan
pelaksanaan Pra Raker tersebut. Kegiatan Pra Raker ini mengawali
kegiatan Raker BPKP yang rencananya akan dilaksanakan pada

bulan Desember mendatang.

Dalam arahannya, Kepala
Perwakilan menempatkan
issue dari tema raker yaitu
”Mewujudkan New BPKP
dalam Pengawasan
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP”
sebagai benang merah dari
presentasinya. Tidak bisa
dipungkiri bahwa dengan
terbitnya PP No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), eksistensi
BPKP sebagai auditor
presiden dan aparat
pengawasan intern
pemerintah menjadi topik
hangat terutama di
lingkungan BPKP sendiri.
Dikaitkan dengan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah tersebut, dalam
kegiatan Pra Raker kemarin
telah dibentuk komisi-komisi
yang bertugas menyusun
rumusan dan kebijakan
strategis sehubungan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi
BPKP kedepannya.

Dalam sesi diskusi,
beberapa pertanyaan dan
tanggapan terlontar dari
pegawai Perwakilan BPKP
Kaltim. Diantaranya
mengenai rumusan visi dan
misi BPKP yang dibagi
dalam outward vision dan
inward vision. Sebetulnya
rumusan visi dan misi ini
sifatnya masih arguable
dan bisa berkembang lebih



50

lanjut. Ada juga yang menanyakan masalah teknis audit yang
selama ini sudah mapan seperti audit PDAM di bidang
Akuntan Negara dan teknis kegiatan audit di Bidang
Investigatif. Dengan berlakunya PP No. 60 Tahun 2008 tidak
secara otomatis mengeliminasi ketentuan-ketentuan yang
sebelumnya seperti Keppres No. 103 Tahun 2001, jadi
kegiatan-kegiatan tersebut mungkin masih bisa diadaptasi
dalam skala yang berbeda. Selain itu, ada juga yang
berpendapat bahwa proses perumusan capacity building untuk
mendukung pelaksanaan SPIP harusnya dicermati dengan
sistem mutasi dan promosi pegawai serta proses kepegawaian
lainnya untuk mempertahankan kompetensi pegawai.
Selebihnya, Kepala Perwakilan menjelaskan berbagi hal yang
menyangkut dukungan dan kesiapan unit kerja perwakilan
dalam perumusan strategi BPKP yang baru. Kepala
perwakilan memerlukan dukungan seluruh pegawai melalui

sumbang saran, usulan,
masukan, dsb untuk
dibawa dalam Raker BPKP
nanti sebagi usulan dan
masukan Perwakilan
BPKP Kaltim. Kalau bisa
diambil sarinya, detail dari
arahan Kepala Perwakilan
adalah bahwa kita harus
lebih meningkatkan sense
of belonging kita terhadap
institusi dan berkarya
dengan integritas dan
kejujuran yang lebih baik
lagi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kegiatan Intern Perwakilan BPKP yang telah berlalu antara lain adalah : Rapat kerja pada akhir

Desember 2008 yang merupakan kegiatan penutup di tahun 2008.

Rapat kerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan para pengendali teknis serta seluruh

pegawai Tata Usaha.

Rapat kerja tahunan sendiri acaranya terpisah dengan rapat kerja tata usaha dan ini merupakan

untuk kali pertama Bagian Tata Usaha melakukan Rapat Kerja.

Evaluasi kinerja Tata Usaha, menyangkut seluruh kegiatan dan pelayanan serta kepuasan dari

penyelenggaran ketatausahaan merupakan

point yang penting yang dibicarakan dapat

rapat kerja ini.

Rapat kerja Tata Usaha khususnya

dimaksudkan untuk memantapkan ruang

gerak ketatausahaan sehingga lebih

memudahkan pelayanan kepada user, baik

itu dari pelayanan kebutuhan perkantoran

maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi.
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Dalam kesempatan yang sama diberikan beberapa materi yang berkaitan digitalisasi dokumen,

antara lain :

1. Pelatihan Document management System (DMS)

2. Pengenalan beberapa converter yang berhubungan dengan digitalisasi dokumen antara lain

Scanssoft yang dipresentasikan oleh Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan Dicky

Julianto dibantu oleh Staf Sub. Bag. Prolap Lutfi Budiarto.

3. Tata Naskah Dinas disampaikan oleh Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Fajar Hudoyo

dibantu oleh Dwi Kiswanto.

FINGER PRINT

Mulai tanggal

02 Pebruari

2009

Perwakilan

BPKP Provinsi

Kalimantan

Timur memberlakukan system absensi sidik

jari atau finger print.

Uji coba dilakukan selama 2 minggu, minggu

pertama adalah registrasi dan minggu kedua

adalah tahap membiasakan diri agar

melakukan absensi dengan finger print

meskipun absendi secara manual tetap

dilakukan.

Dalam tahap uji coba rata-rata pegawai

sudah bisa membiasakan diri menggunakan

sidik jari.

Pengaturan waktu absensi disetting mulai

pukul 6.30 sampai 18.30. Sedangkan jam

kerja diatur mulai pukul 7.45 sampai pukul

17.00. Pegawai yang melakukan absensi

diatas pukul 7.45 dalam mesin pencatat akan

tetap tercatat namun dengan catatan

“INVALID”.

Begitu juga apabila

melakukan absensi

sebelum pukul 6.30.



52

1. PDF Converter

2. DMS

3. SIMHP

4. Budaya Kerja

Untuk memacu program kerja yang

mendesak, antara lain digitalisasi

dokumen, baik laporan rutin maupun

laporan hasil pengawasan serta surat-

surat yang berhubungan dengan

kedinasan, kembali Perwakilan BPKP

Kaltim melakukan refreshing kepada

seluruh pegawai dengan melakukan

pelatihan di kantor sendiri atau PKS.

Penyaji dalam materi ini adalah Kepala

Sub. Bagian Program dan Pelaporan

serta Staf Prolap.

Pelatihan yang yang diselenggarakan tiga

hari tersebut rencananya akan dijadikan

agenda rutin tiap tiga bulan sekali untuk

melakukan updating wawasan serta untuk

menjalin ukhuwah atau ikatan

persaudaran sesama pegawai BPKP

Perwakilan Prov. Kaltim.

Tak tanggung-tanggung, pelatihan ini juga

diikuti oleh Kepala Perwakilan Bambang

Setiawan.

Dalam sambutannya beliau

mengemukakan tentang pentingnya

pertemuan seperti ini.

Ini merupakan langkah awal untuk

membantu membesarkan BPKP melalui

pelatihan-pelatihan yang mendukung

kinerja BPKP.

Pelatihan Simhp misalnya, sudah berkali-

kali diadakan pelatihan namun dalam

kenyataannya proses pembuatan TP3

masih menggunakan cara-cara manual.

Kedepan hal tersebut sudah tidak

diperbolehkan lagi.

Dalam kesempatan tersebut beliau juga

mengharapkan kerjasama dari seluruh

pegawai untuk membantu mewujudkan

seluruh program yang sudah diagendakan

oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan Budaya kerja, agenda

terpenting adalah pemberlakuan finger

print yang akan dilakukan pada bulan

pebruari 2009.

(elbe)

PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI
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BIDANG INVESTIGASI LAKUKAN PKS PDF CONVERTER

Gebrakan kepala Perwakilan Bambang

Setiawan bak gayung bersambut. Tidak

puas dengan PKS yang dilakukan selama

tiga hari, Bidang Investigasi melakukan PKS

sendiri dengan narasumber yang sama,

yaitu Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

Apakah selama tiga hari kurang

memuaskan ? Entahlah….

Yang jelas dalam PKS tersebut seluruh PFA

membawa laptop masing-masing dan

langsung dilakukan instalasi beberapa

software converter PDF. Semangat para

PFA setelah mengikuti acara tersebut kini

diwujudkan dengan pembuatan laporan

yang disertai dengan softcopy nya yang

sudah teratur dengan format PDF.

BIDANG IPP LAKUKAN PKS

SIMHP

Agak berbeda dengan bidang investigasi,

bidang IPP melakukan PKS khusus untuk

SIMHP dan implementasi PDF Converter.

Alhasil kini para PFA diwajibkan membuat

ringkasan hasil pemeriksaan menggunakan

SIMHP dan outputnya

berupa file PDF sehingga bisa

mengurangi penggunaan kertas.

Bukan hanya itu, penggunaan simhp

dapat mengurangi tingkat kesalahan

dalam penerapan kode temuan,

penyebab dan rekomendasi, sehingga

permasalahan temuan yang tidak dapat

ditindaklanjuti diharapkan bisa

berkurang atau bisa dihindari.

Dalam kesempatan tersebut pengendali

teknis Iwan Dartiwan yang nota bene

sudah pindah ke Perwakilan Jawa Barat,

memberikan wawasan mengenai

pentingnya penggunaan SIMHP.

Ini merupakan warisan pak Iwan

Dartiwan dan dukungan dari Kepala

Bidang IPP yang dari dulu merindukan

agar para Auditor menggunakan SIMHP

untuk memproses hasil pemeriksaan

akhir.

Terima kasih pak Iwan.. semoga di

Perwakilan Jawa Barat hal tersebut bisa

diterapkan.

(elbe)
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Melalui nota dinas yang dikeluarkan oleh

Kepala Perwakilan nomor ND-

427/PW.17/1/2009 tanggal 02 Pebruari

2009 seluruh Komputer yang terhubung ke

jaringan WAN kembali ditertibkan.

Penertiban ini merupakan implementasi dari

Surat Keputusan Kepala Pusat Informasi

Pengawasan Nomor Kep-57/IP/2/2006

tentang Prosedur Operasional Baku

Penamaan dan Pemberian Nomor Internet

Protocol.

Penamaan komputer semula menggunakan

kata TENGGARONG, kini berubah menjadi

MAHAKAM.

Adapun format penamaan nama komputer

adalah mahakam + nomor IP + jumlah

komputer yang terhubung ke jaringan.

Saat ini komputer yang terhubung ke

jaringan WAN sudah mencapai 117

komputer.

Misalnya :

Mahakam154-117

Perubahan nama komputer melalui start-

program-control panel-system-computer

name – change

Kemudian ganti computer name nya, seperti

berkut ini :

Untuk PC yang terhubung ke Jaringan

DOMAIN nya diatur oleh petugas jaringan,

karena berhubungan dengan SERVER.

Sedangkan Laptop yang terhubung ke

jaringan, tidak perlu menggunakan domain,

tetapi workgroup nya yang diisi, misalnya :

AGENDA TERBARU

PENGATURAN JARINGAN
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LAPTOP-IPP

LAPTOP-APD

LAPTOP-BAN

LAPTOP-INVEST

LAPTOP-TU

Sedangkan pengaturan TCP/IP dapat

dilakukan melalui control panel – network

connection

Lakukan perubahan nomor IP sesuai

dengan lampiran nota dinas.
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Conficker dan Banjir
Conficker dan banjir ? Apa hubungannya ?

Conflicker dan banjir memang tidak ada hubungannya. Yang satu merupakan bencana di alam nyata sedangkan
yang satunya lagi adalah bencana di dunia maya. Akhir-akhir ini serangan virus conficker benar-benar membuat
jengkel para pengguna komputer. Bagaimana tidak, komputer yang tidak digunakan untuk browsing tiba-tiba
leletnya minta ampun. Hal ini disebabkan oleh beberapa fungsi yang dijalankan oleh virus tersebut yang sudah
tersistem.
Jadi trendnya sekarang adalah virus yang menyerang bandwidth *)

*)Bandwidth : Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui

sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi. Kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan

informasi dalam satuan waktu detik.

Bagaimana mengatasinya?

Kedisiplinan dan selalu waspada setiap saat.
Gunakan antivirus yang handal dan selalu
diupdate, hindari koneksi ke jaringan internet
apabila masih dijumpai virus di dalam computer,
serta selalu mengkomunikasikan kepada rekan
maupun penyedia anti virus apabila menjumpai
kejanggalan-kejanggalan yang tidak biasanya.
Berkaitan dengan masalah tersebut Perwakilan
BPKP Kaltim beberapa bulan yang lalu tepatnya
tanggal 30 April dan 01 Mei mengadakan
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) khusus
membahas pemberantasan virus ini.
Selama dua hari seluruh pegawai perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan mengikuti pelatihan
ini dengan harapan agar seluruh pegawai
memahami dengan benar bagaimana cara
mengatasi ganasnya virus conficker yang punya
banyak nama antara lain kido, downdup.
Setiap pegawai dibekali CD khusus untuk
menangkal serangan virus ini. PKS dibuka oleh
Kasubag Kepegawaian Fajar Hudoyo dan
pemaparan dilanjutkan oleh Staf Sub. Bag
Prolap sdr. Lutfi Budiarto dan sdr. Syahrian.
Materi ini sangat penting mengingat dampak
negatif yang luar biasa dari penyebaran virus ini.
Tak tanggung-tanggung, Pusinfowas BPKP
Pusat pun mengadakan pelatihan khusus kepada

para pengelola Teknologi Informasi seluruh
perwakilan, termasuk Perwakilan BPKP Kaltim
pun turut serta dalam pelatihan tersebut. Hal
penting yang perlu mendapat perhatian yang
disampaikan pada saat pelatihan adalah masalah
firewall. Sampai saat ini belum ada firewall
canggih yang bisa menangkal virus-virus yang
setiap saat berkembang. Kesimpulannya adalah
kehati-hatian dari setiap user dalam setiap akses
yang dilakukannya baik akses keluar (browsing
internet) maupun dalam mengakses file-file
yang ada di dalam media penyimpan yang kita
miliki.

ARTIKEL

BUAH PIKIRAN



57

“Diskusi yang panjang tak akan tuntas
mengatasi masalah ini”, kira-kira itulah kalimat
yang harus segera dibuang dalam pikiran kita
dan lakukanlah langkah-langkah pemberantasan
sesegera mungkin dan tuntas serta serentak di
seluruh perwakilan.

Gerakan pemberantasan virus seluruh
perwakilan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2009.
Ibarat bersih-bersih kantor, ramai-ramai
bergotong royong membersihkan ruangan
masing-masing. Namun masih ada saja yang
tertinggal alias ruangannya masih kotor.
Kenapa? Tak dipungkiri lagi bahwa masih ada
pegawai yang sedang dalam penugasan luar
kota.
Alhasil…. Tanpa disadari pegawai tersebut
datang ke kantor dengan membawa virus.

Dengan bekal CD antivirus, prosesi bersih-
bersih virus dilakukan selama seminggu.

Tiap hari ada saja woro-woro atau
pemberitahuan dari Sekretaris Kepala
Perwakilan,…..” Mohon perhatian…. Komputer
dengan IP nomor sekian agar segera dicabut
koneksinya karena terdeteksi virus… dst….”.
Namanya juga manusia… ada yang mau
mencabutnya ada juga yang malah mengganti
nomor IP nya.

Lalu bagaimana dengan banjir ?
Banjir nyaris terjadi dimana-mana manakala hujan turun.

Penyebabnya bermacam-macam.
Mulai dari pembabatan hutan, daerah resapan yang dijadikan perumahan, penggundulan gunung
yang diambil batubaranya, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Misalnya saja masih banyak
penduduk yang tinggal di bantaran sungai yang pola hidupnya masih susah diatur, mulai dari
MCK sampai buang sampahpun di dalam sungai, sehingga sungainya penuh dengan sampah.
Mengatasinya ? hmmmm… itu dia… sampai saat ini belum ada obatnya….( ? ….)

Yang terjadi malah sebaliknya, pengrusakan-pengrusakan terjadi dimana-mana. Disudut-sudut kota,
penggalian batubara seolah tidak ada yang bisa menghentikan. Semoga menjadi renungan kita semua…
agar anak cucu kita bisa dengan leluasa bermain dengan alam. (Lutfi Budiarto).
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Pengendalian internal dibuat
sebagai bagian dari upaya

pemerintah untuk mencegah
kesalahan pengelolaan

keuangan negara, baik yang
mengakibatkan

penyimpangan yang
merugikan negara maupun

kekeliruan yang bisa
mempengaruhi pencapaian
tujuan. Penyusunan suatu

sistem pengendalian internal
jelas melibatkan berbagai
pihak di bawah bendera

kewenangan presiden selaku
pemimpin pemerintahan.

KONTROVERSI PENGERTIAN TEKNIS AUDITING DAN
PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Ditulis ulang oleh : Hery Budi Santoso, SE,Ak,MM

Tulisan sederhana
ini bersumber dari
Pusat Penelitian
dan Pengembangan
Pengawasan BPKP,
ditulis ulang
dengan maksud
sekedar untuk
merefresh kembali

ingatan kita tentang domain profesi kita, bukan
untuk maksud menggurui namun paling tidak
semoga dapat sedikit menambah wacana dan
pemahaman akan domian profesi kita selaku
internal auditor pemerintah.

Shakespeare boleh saja berteriak
lantang: what is in a name, namun kenyataan
membuktikan bahwa sebuah istilah selalu
memiliki makna.
Samakah auditing dengan
pemeriksaan? Samakah
pengendalian dengan
pengawasan? dan lainnya.

Memang, di banyak
literatur, auditing
seringkali diterjemahkan
sebagai pemeriksaan.
Lihat misalnya, Yus
Badudu dan Zain (1997)
menerjemahkan kata audit
sebagai pemeriksaan. Joel
G. Siegel dan Jae K. Sim
(1994) dalam Kamus
Istilah Akuntansi juga
menggunakan kata
pemeriksaan sebagai
istilah serapan untuk
audit. Demikian pula
dalam buku terjemahan
Alvin A. Arens dan James
K. Loebbecke,
Auditing,Integrated
Approach,(1999) juga
digunakan kata pemeriksaan untuk terjemahan
audit.

Awalnya, kerancuan yang sama juga
dipraktikkan profesi akuntan di Indonesia.
Hingga akhir tahun 1993, Ikatan Akuntan

Indonesia masih menggunakan istilah
pemeriksaan untuk kegiatan audit yang

dilaksanakan, sehingga d alam opini
yang diberikan pun menggunakan pemeriksaan.

Barulah pada tahun 1994, dengan diterbitkannya
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),

maka penggunaan istilah pemeriksaan
digunakan sebagai bagian dari kegiatan audit,

sehingga istilah yang digunakan kemudian
adalah audit. Pemeriksaan sendiri digunakan

sebagai serapan kata examination atau
inspection.

Di kalangan pengawas
internal pemerintah
sendiri, lewat Surat

Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan
(BPKP) Nomor KEP-

378/K/1996 tanggal 30
Mei 1996

diberlakukanlah sebuah
Standar Audit Aparat

Pengawasan Fungsional
Pemerintah (SA-APFP)

sebagai revisi atas Norma
Pemeriksaan APFP

(1985) dan seluruh istilah
pemeriksaan diganti

dengan audit.

Secara sederhana, istilah pemeriksaan digunakan
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sebagai padanan untuk kegiatan
membandingkan apa yang ada (das sein) dengan
apa yang seharusnya ada (das solen). Kegiatan
pemeriksaan lebih bertumpu pada data historis

masa lalu. Jika pemeriksaan menemukan adanya
penyimpangan atau ketidaksamaan apa yang ada
dengan apa

yang seharusnya ada, maka itulah memang
hasilnya. Kegiatan pemeriksaan tidak bisa
mencegah terjadinya penyimpangan, ia hanya
menemukan ada tidaknya penyimpangan.

Mengapa demikian? Karena pemeriksa tidak
terlibat atau tidak ikut menetapkan rambu-rambu
agar penyimpangan tidak terjadi. Tegasnya,
pemeriksa tidak ikut melakukan tindakan
preventif dan evaluatif korektif terhadap hasil
yang telah dan sedang dicapai agar senantiasa
mengarah pada tujuan dan rencana yang telah
ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan
pemeriksa eksternal pemerintah yang fungsi
utamanya adalah memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara. Predikat
“Pemeriksa” yang disandangnya
mengindikasikan bahwa BPK dalam
kegiatannya terfokus pada membandingkan
apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara telah sesuai dengan yang
seharusnya, yaitu setiap ketentuan perundang-
undangan yang mengatur bagaimana pemerintah
harus mengelola dan mempertanggungjawabkan
keuangan negara.

Dalam konteks itulah, BPK berbeda dengan
badan pengawas lainnya seperti Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan inspektorat jenderal (itjen)
departemen dan lembaga pemerintah non
departemen, serta badan pengawas
provinsi/kabupaten/kota (yang kini berganti
nama menjadi inspektorat provinsi, inspektorat
kabupaten/kota). Perbedaan itu bukan hanya
karena BPK secara struktural berada di luar
pemerintahan, namun juga sesuai dengan
predikat “pemeriksa” yang berbeda dengan
“pengawas” dan “inspektorat”.

Keterbatasan sebagai “Pemeriksa” membuat
BPK tidak terlibat dalam penyusunan sistem
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, termasuk pengendalian-pengendalian
yang seharusnya ditetapkan dan dilaksanakan.
Selain itu, karena independensinya BPK juga
tidak terlibat dalam pengembangan sumber daya
manusia, termasuk pembinaan terhadap SDM

terkait dengan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara tersebut.

Masalah lain yang juga sering diperdebatkan
adalah samakah pengawasan dengan
pengendalian? John Downes dan Jordan Elliot
Goodman dalam Kamus Istilah Keuangan
membedakan kedua istilah tersebut. Pengawasan
merupakan serapan dari kata watch, sedangkan
pengendalian diserap dari kata control. Begitu
pun Soemardjo Tjitrosidojo (1979)
membedakannya. Menurut Soemardjo,
pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan
yang pada umumnya dilakukan secara
menyeluruh, dengan jalan mengadakan
perbandingan antara yang dikonstatir dan yang
seharusnya dilaksanakan atau terjadi, sedangkan
pengendalian adalah serapan dari kata control.

Dalam konsep sederhana, pengawasan
menekankan pada setiap usaha dan tindakan
yang bersifat evaluatif dan korektif terhadap
hasil yang telah dan sedang dicapai agar
senantiasa mengarah pada tujuan dan rencana
yang telah ditetapkan. Secara konseptual juga,
para ahli manajemen menempatkan fungsi
pengawasan sebagai bagian dari fungsi
pengendalian, karena pengendalian dianggap
memiliki konteks lingkup kegiatan yang lebih
luas. Fungsi pengendalian mencakup proses
pengarahan, petunjuk, tuntutan, serta bimbingan
dalam segala usaha dan kegiatan seluruh
organisasi ke arah faktor tujuan yang ditetapkan
lebih dulu (predetermined goals).

Dengan konteks pemahaman demikian, maka
fungsi pengawasan sebagai bagian dari fungsi
pengendalian lebih menekankan pada aspek
pengendalian dini (early warning) atas
penyimpangan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya penyimpangan tujuan.
Jika pemeriksaan lebih mengandalkan pada data
masa lalu, maka pengawasan dan pengendalian
jelas bertumpu pada data sekarang dan
perspektif capaian hasil (data) untuk masa
mendatang. Artinya, kegiatan pemeriksaan baru

Pengawasan dan Pengendalian
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bisa dilaksanakan ketika suatu kegiatan yang
diperiksa telah selesai. Sementara, kegiatan
pengawasan sudah dimulai bahkan saat kegiatan
tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Dilihat dari perspektif manajemen, maka
kegiatan pengendalian lebih melekat pada
pimpinan, baik pimpinan tertinggi, maupun
pimpinan pada level di bawahnya. Berbeda
dengan pengawasan, maka fungsi pengendalian
mengandung unsur hak atau wewenang untuk
mengambil keputusan. Namun, dalam
pelaksanaannya, pengawas tertentu juga diberi
hak khusus untuk melakukan fungsi
pengendalian. Misalnya, Dewan Komisaris suatu
perusahaan adalah pengawas yang memiliki
wewenang tertentu, seperti melarang,
menyetujui, dan mengatur kebijakan tertentu
yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Dewan
Komisaris berwenang melakukan tindakan
korektif.

Kembali pada peristilahan pengawasan dan
pengendalian, hal penting yang bisa diambil
sebagai acuan adalah bahwa sebuah tindakan
korektif yang dilakukan adalah tindak lanjut dari
hasil kegiatan pengawasan setelah proses
pengawasan berakhir, sementara dilihat dari
sudut pengendalian, maka tindakan korektif
dimaksud merupakan tahap akhir dari seluruh
rangkaian pengendalian.

Pengertian yang lebih jelas dibahas dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang
menjelaskan bahwa pengawasan adalah
“penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya
perusahaan”, sedangkan pengendalian dijelaskan
sebagai “pengawasan atas kemajuan (tugas)
dengan membandingkan hasil dan sasaran secara
teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan)
dengan hasil pengawasan."

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem
Pengawasan BPKP (2001) merekomendasikan
penggunaan istilah pengawasan yang berbeda
dengan pengendalian. Direkomendasikan bahwa
Pengawasan adalah: “segala yang berkaitan
dengan proses penilikan, penjagaan serta
pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-
sungguh, agar obyek yang diawasi berjalan
menurut semestinya”; sementara itu,
Pengendalian adalah: “suatu rangkaian kegiatan
yang mencakup pengawasan atas kemajuan
kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan
tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif

dalam rangka mengarahkan pelaksanaan
kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.”

Perbedaan istilah pengawasan dan pengendalian
juga diakui dalam konsep rancangan peraturan
pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang saat ini telah
disahkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam
pembahasan mengenai hubungan pengawasan
intern dengan SPIP dikatakan bahwa:

1. Pengawasan internal adalah salah satu
bagian dari kegiatan pengendalian intern,
unsur sistem pengendalian intern yang
ketiga, yang berfungsi melakukan penilaian
independen atas pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;

2. Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
dapat memberikan kontribusi terhadap
terciptanya lingkungan pengendalian yang
kondusif, unsur sistem pengendalian intern
yang pertama;

3. Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
dapat memberikan masukan yang penting
dalam melakukan penilaian risiko, unsur
sistem pengendalian intern yang kedua.;

4. Kegiatan pengawasan intern meliputi pula
pelaksanaan evaluasi terpisah atas
efektivitas pengendalian intern sebagai
bagian dari pemantauan pengendalian intern,
unsur sistem pengendalian intern yang
kelima.

Undang-undang di bidang keuangan negara
membawa implikasi perlunya sistem
pengelolaan keuangan negara yang lebih
akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat
dicapai jika seluruh tingkat pimpinan
menyelenggarakan kegiatan pengendalian
atas keseluruhan kegiatan di instansi
masing-masing. Dengan demikian maka
penyelenggaraan kegiatan suatu Instansi
Pemerintah,mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
pertanggungjawaban, harus dilaksanakan
secara tertib, terkendali, serta efisien dan
efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem
yang dapat memberi keyakinan memadai
bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu
Instansi Pemerintah dapat mencapai
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tujuannya secara efisien dan efektif,
melaporkan pengelolaan keuangan negara
secara andal, mengamankan aset negara, dan
mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Tujuan pengendalian dapat dikategorikan
bagi kepentingan pihak manajemen dan
pegawai organisasi. Oleh karena manajemen
organisasi berusaha mencapai visi dan misi
organisasinya dan memberikan akuntabilitas
atas kegiatan yang telah dilaksanakannya,
maka manajemen perlu secara terus menerus
menilai dan mengevaluasi sistem
pengendalian manajemen untuk memastikan
bahwa sistem pengendalian telah dirancang
dan beroperasi secara baik, dimutakhirkan
secara tepat untuk mengantisipasi perubahan
kondisi dan lingkungan, dan pada akhirnya
untuk memastikan pencapaian tujuan
organisasi. Sistem ini dikenal sebagai
Sistem Pengendalian Intern yang dalam
penerapannya harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan serta
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas,
dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah tersebut.
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara memerintahkan
pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai
sistem pengendalian intern pemerintah
secara menyeluruh dengan Peraturan
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern
dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi
pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian
Intern melekat sepanjang kegiatan,
dipengaruhi oleh sumber daya manusia,
serta hanya memberikan keyakinan yang
memadai, bukan keyakinan mutlak.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam
Peraturan Pemerintah ini mengacu pada
unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah
dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di
berbagai negara, yang meliputi:
1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan
seluruh pegawai harus menciptakan
dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang

menimbulkan perilaku positif dan
mendukung terhadap pengendalian
intern dan manajemen yang sehat. Yang
dimaksud dengan “lingkungan
pengendalian”adalah kondisi dalam
Instansi Pemerintah yang mempengaruhi
efektivitas pengendalian intern.
2) Penilaian risiko

Pengendalian intern harus
memberikan penilaian atas risiko
yang dihadapi unit organisasi baik
dari luar maupun dari dalam. Yang
dimaksud dengan “penilaian risiko”
adalah kegiatan penilaian atas
kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan
sasaran Instansi Pemerintah.

3) Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu
memastikan bahwa arahan pimpinan
Instansi Pemerintah dilaksanakan.
Kegiatan pengendalian harus efisien
dan efektif dalam pencapaian tujuan
organisasi. Yang dimaksud dengan
“kegiatan pengendalian”adalah
tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan
mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif.

4) Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan
dilaporkan kepada pimpinan Instansi
Pemerintah dan pihak lain yang
ditentukan. Informasi disajikan
dalam suatu bentuk dan sarana
tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan Instansi
Pemerintah melaksanakan
pengendalian dan tanggung
jawabnya. Yang dimaksud dengan
“informasi” adalah data yang telah
diolah yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah. Yang
dimaksud dengan “komunikasi”
adalah proses penyampaian pesan
atau informasi dengan menggunakan
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simbol atau lambang tertentu baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan umpan balik.

5) Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas
kinerja dari waktu ke waktu dan
memastikan bahwa rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya dapat segera
ditindaklanjuti. Yang dimaksud dengan
“pemantauan pengendalian intern”
adalah proses penilaian atas mutu kinerja
Sistem Pengendalian Intern dan proses
yang memberikan keyakinan bahwa
temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang
efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern dilakukan
pengawasan intern dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Pengawasan
intern merupakan salah satu bagian dari
kegiatan pengendalian intern yang
berfungsi melakukan penilaian
independen atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup
pengaturan pengawasan intern
mencakup kelembagaan, lingkup tugas,
kompetensi sumber daya manusia, kode
etik, standar audit, pelaporan, dan
telaahan sejawat. Pembinaan
penyelenggaraan SPIP meliputi
penyusunan pedoman teknis
penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan
dan pelatihan, dan pembimbingan dan
konsultansi SPIP, serta peningkatan
kompetensi auditor aparat pengawasan
intern pemerintah.

Peluang Strategik

Seringkali kita mendengar pernyataan
pernyataan pejabat BPK bahwa yang berwenang
melakukan pemeriksaan adalah BPK. Artinya,
sesuai dengan fungsi sebagai predikat yang
disandangnya, BPK memang melakukan
pemeriksaan terhadap setiap aspek pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Namun, pernyataan tersebut juga mengandung
bias bahwa seolah yang berwenang memeriksa
hanya BPK, sementara lembaga pengawasan
internalpemerintah tidak berhak memeriksa.

Mengacu pada pengertian bahwa dalam fungsi
pengawasan terkandung fungsi pemeriksaan,
maka jika BPK memeriksa dalam konteks
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara yang dilakukan oleh pemerintah, maka
BPKP dan itjen serta inspektorat
provinsi/kabupaten/kota melakukan pemeriksaan
atas kegiatan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah, dengan tujuan lebih kepada
pencegahan dan deteksi dini agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan dibandingkan
dengan ketentuan yang mengaturnya.

Bahwa bagaimana pemerintah melakukan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
melalui seluruh aparatur pemerintahan yang ada
tidaklah masuk wilayah kewenangan BPK,
termasuk bagaimana pemerintah menciptakan
suatu pengendalian internal atas setiap kegiatan
pengelolaan keuangan negara. Itulah sebabnya,
ketentuan mengenai pengendalian internal
pemerintah yang telah disahkan dalam bentuk
peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), sebagai cerminan bahwa
ini adalah domain pemerintah.

Dalam konteks itulah, peran BPKP dan
inspektorat jenderal serta inspektorat
provinsi/kabupaten/kota menjadi bagian tidak
terpisahkan dalam keseluruhan mekanisme
pengendalian internal.

Pengendalian internal dibuat sebagai bagian
dari upaya pemerintah untuk mencegah
kesalahan pengelolaan keuangan negara, baik
yang mengakibatkan penyimpangan yang
merugikan negara maupun kekeliruan yang
bisa mempengaruhi pencapaian tujuan.
Penyusunan suatu sistem pengendalian
internal jelas melibatkan berbagai pihak di
bawah bendera kewenangan presiden selaku
pemimpin pemerintahan.
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Mengacu pada predikat yang disandang, maka
sebenarnya kedudukan paling strategik dalam
hal pengendalian internal pemerintah, terutama
terkait dengan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara dimiliki
oleh BPKP. Karena sesuai dengan predikat
sebagai “Pengawas”, BPKP sangat berpeluang
dan memang seharusnya difungsikan secara
maksimal dalam penyusunan dan penerapan
sistem pengendalian internal pemerintah, secara
nasional maupun di tingkat lokal, baik dalam
tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan,
termasuk pemeriksaan atas hasil yang dicapai.
BPKP sebagai auditor presiden mengembangkan
4 domain dalam sistem pengendalian internal
pemerintah (Didi Widayadi Kepala BPKP,2008)
yaitu meliputi expertise, current issue, check
and balance dan clearance house.

Sementara, fungsi itjen dan itprov/kab/kota
sesuai predikat sebagai “inspektur” lebih
mengedepankan aspek pengendalian atas
penyusunan kebijakan dan evaluasi atas
implementasi kebijakan. Problem terbesar yang
saat ini harus diakui merupakan kelemahan
mendasar itjen/itprov/kab/kota adalah fokus

kegiatan pemeriksaan lembaga ini yang lebih
banyak mengurusi masalah keuangan, sementara
masalah kebijakan lain yang seharusnya lebih
diperhatikan menjadi terabaikan. Kegagalan
program-program departemen dan pemerintah
daerah tidak bisa dilepaskan dari ketidakfokusan
lembaga ini melakukan evaluasi atas kinerja
program departemen dan pemerintah daerah.

Saat pengangguran menghebat, ketika
penyakit kronis banyak menghinggapi
masyarakat, ketika pendidikan murah
tak bisa dijangkau rakyat, ketika
sumber daya alam lebih dikuasakan
kepada pihak asing, ketika banyak
peraturan daerah disusun bertentangan
dengan kaidah normal, ketika itulah
mestinya perhatian inspektorat
diarahkan. Bukan lagi sekadar
memeriksa kegiatan proyek yang
mengandung nilai anggaran tertentu.

PENGERTIAN KONTROVERSIAL DAN NON KONTROVERSIAL

Bersambung..........................
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R.e.n.u.n.g.a.n

KESOMBONGAN DIRI
(oleh : Hery Budi Santoso, Bidang APD)

Romi, seorang

anak laki-laki

murid SD

kelas 3 baru

saja me

menangkan

sebuah medali

sebagai

pembaca

terbaik di kelas. Terbuai oleh kesombongan, ia

menyombongkan diri di

hadapan pembantu di

rumah, “Bibi, coba

lihat, jika mau Bibi

dapat membaca sebaik

saya”. Pembantu itu

mengambil buku itu,

memandangnya, dan

akhirnya berkata

dengan gemetar dan terbata-bata, “Nak Romi,

saya tidak bisa membaca”.

Sombong seperti burung merak, anak kecil itu

lari ke ruangan keluarga dan berteriak kepada

ayahnya, “Yah...Ayah, Bibi tidak bisa membaca,

sedangkan saya meski baru berumur 8 tahun,

saya sudah dapat medali untuk kehebatan

membaca. Saya ingin tahu bagaimana sih

perasaannya, memandang buku tapi tidak bisa

membaca.”

Tanpa berkata sepatahpun, ayahnya berjalan

menuju rak buku, mengambil satu buku dan

memberinya ke Romi serta berkata, “Bibi

merasa seperti ini”.

Buku itu ditulis dalam bahasa Jerman dan Romi

tidak bisa membaca satu katapun.

Anak laki-laki itu tidak pernah melupakan

pelajaran itu sekejap pun. Bila perasaan

sombong datang, dia dengan tenang akan

mengingatkan dirinya, “ingat, kamu tidak bisa

membaca dalam bahasa

Jerman”.

RENUNGAN :

Sering kali mungkin

entah tidak kita sadari

atau mungkin memang

dengan penuh

kesadaran, atau mungkin karena adanya bisikan

setan dsbnya, dalam berinteraksi dengan orang

lain, teman sejawat, teman di kantor, teman satu

Tim atau dengan mitra kerja atau yang lainnya,

muncul rasa kesombongan dalam diri kita,

menganggap kita adalah paling pinter, paling

jago atau paling tahu atau paling berjasa atau

paling terhormat atau paling alim/paling taat

beribadah atau paling-paling yang lain yg

semuanya menunjukkan diri kita lebih dalam

segala hal tadi dibanding orang lain dan

cenderung merendahkan/meremehkan orang

Dengan prinsip saling hormat

menghormati peran dan tugas kita

masing-masing dalam berinteraksi dengan

sesama atas dasar ketulusan, keikhlasan

dan kerendahan hati untuk bekerja

dengan baik demi organisasi Insya Allah

semua tugas dapat terlaksana dengan baik

dan menyejukkan hati kita.
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lain. Padahal mungkin orang lain/teman kita itu

memiliki kelebihan/ilmu pengetahuan dll yang

tidak kita ketahui, sehingga dapat menimbulkan

friksi, gesekan atau bahkan ketersinggungan

teman kita. Mohon maaf mungkin juga

terjadi antar sesama teman Tim, antar teman

sekantor, atau kalau kebetulan kita diberi

kesempatan pada posisi diatas daripada rekan

kita (jadi ketua tim, atasan langsung, atau bos

dsbnya) atau yang paling sering dengan mitra

kerja kita ataupun pada jaman dulu masih kita

sebut dengan pihak obrik (yg kalau tidak salah

selalu manggut2 ya… ya ...dan kita tersanjung

merasa lebih pinter dsbnya padahal mungkin

saja pihak mitra kerja tadi jauh lebih

pinter/menguasai substansi tetapi karena ybs

ingin menghormati/sungkan dsbnya kepada kita

sehingga manggut2 ya ya saja), mungkin sering

muncul hal-hal seperti itu yang tidak kita sadari,

sehingga kadang membuat gesekan dengan

sesama rekan, dengan atasan kita dllnya.

Dari cerita sederhana diatas, mungkin ada

sedikit mutiara di dalamnya yg bisa kita

ambil bahwa ternyata kelebihan yang dimiliki

oleh seseorang dalam satu hal / bidang belum

tentu menunjukkan dirinya paling hebat dalam

semua hal/bidang, dan juga orang lain yang kita

anggap kurang hebat daripada kita, tetapi

mungkin saja dia jauh memiliki kehebatan-

kehebatan lain yang tidak kita miliki dan itu

tidak kita sadari. Kita bekerja di instansi kita

bernaung adalah bekerja Tim apapun penugasan

itu baik di ketatausahaan maupun teknis. Ibarat

musik kita bekerja ibarat nada dalam musik itu

yang harus selalu harmonis nada-nadanya, pas

notnya dsbnya sehingga merdu harmonis dan

nyaman di dengar.

Dengan prinsip saling hormat menghormati

peran dan tugas kita masing-masing dalam

berinteraksi dengan sesama atas dasar

ketulusan, keikhlasan dan kerendahan hati,

untuk bekerja dengan baik demi organisasi

Insya Allah semua tugas dapat terlaksana

dengan baik dan menyejukkan hati kita.

Semoga kita semua memiliki jiwa rendah hati

dan bijaksana, ibarat ilmu padi makin berisi

makin merunduk...karena kesombongan itu

hanyalah milik setan, dan segala apa yang ada di

alam semesta ini Allah yang punya..Amin. (hbs).

----------------------------------------------------------

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman tulisan maupun artikel dari seluruh perwakilan BPKP
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