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Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia.  
Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu.  
Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal.

Pasal 5 Gurindam 12
Karya Raja Ali Haji

Bismillahirrohmanirrohim
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi. 

Tak terasa tahun ini BPKP menginjak usia ke-
35 tahun. Usia yang cukup matang bagi sebuah 
organisasi dalam menancapkan eksistensi dan kinerja 
di wilayah republik ini. Dengan cakupan di seluruh 
wilayah provinsi di Indonesia, BPKP turut berperan 
dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah yang  dalam kurun waktu 35 
tahun telah mengalami  berbagai macam pengalaman 
dan tantangan. 
Di ulang tahun BPKP  yang ke-35, kami dari Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Riau bersatu padu membidani 
lahirnya majalah edisi pertama. “SEKUPANG” itulah 
nama majalah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 
Riau dengan tagline “Media Informasi Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan”. Sekupang merupakan 
salah satu lokasi di Daerah Batam yang sekaligus 
sebagai tempat kantor Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau berdiri. Selain itu, SEKUPANG juga 
bermakna “Seputar Akuntabilitas dan Pengawasan”. 
Majalah edisi perdana kali ini mengangkat topik 

utama tentang SISKEUDES padat karya tunai sebagai 
perwujudan arahan dari Presiden Joko Widodo 
tentang komitmen kepedulian pemerintah pusat 
terhadap desa. Selain topik utama tersebut, edisi ini 
juga mengangkat topik utama Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP).
Kami mengucapkan terima kasih dengan sepenuh 
hati kepada semua pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung atas penerbitan 
perdana majalah ini. 
Tak lupa pula kami menyampaikan permohonan 
maaf apabila dalam majalah SEKUPANG ini terdapat 
beberapa hal yang kurang sesuai dengan pandangan 
pembaca sekalian. Sebagai manusia biasa yang tak 
luput dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan,  
kami berharap masukan dari para pembaca sekalian 
untuk kesempurnaan majalah SEKUPANG edisi 
selanjutnya. Kami berharap majalah ini dapat 
memberikan manfaat yang berarti kepada pembaca 
sekalian dan turut serta mendorong kita semua 
dalam membangun republik yang kita cintai ini 
menjadi lebih baik.

SEKAPUR SIRIH

Kepala Perwakilan,

Panijo, Ak., M.M., C.FrA.
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SUSUNAN REDAKSI

Majalah Sekupang merupakan wahana penampung aspirasi, gagasan, pendapat maupun ungkapan bagi seluruh pegawai BPKP 
sebagai media informasi dan silaturahmi di bidang pengawasan. Segala hal yang dituangkan dalam media cetak ini tidak serta 
merta menggambarkan atau mewakili sikap maupun kebijakan BPKP, khususnya BPKP Kepri, sehingga setiap tulisan adalah mutlak 
menjadi tanggung jawab dari para penulis yang bersangkutan.
Isi majalah di luar tanggung jawab dari percetakan penerbit

Pindai untuk mengunduh 
Profil BPKP Kepulauan Riau
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Dilihat dari berdirinya, Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau boleh dikatakan masih relatif  muda. 
Secara legal, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 
baru terbentuk pada tahun 2011. Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu instansi 
vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 

Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Kepulauan Riau 
merupakan pemekaran dari Provinsi Riau berdasarkan 
UU No. 25 Tahun 2002. Pemerintah daerah di wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu dilayani oleh 
Perwakilan BPKP Provinsi Riau, mengingat pada saat 
itu Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau belum  
berdiri.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau terbentuk 
berdasar Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor S-979/K/SU/2011 tanggal 24 
Agustus 2011. Adapun wilayah kerja Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh kabupaten, 
kota, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kerja 
Perwakilan BPKP Provinsi Riau. 

BPKP Kepulauan Riau 
dari Masa ke Masa

Panijo
Kepala Perwakilan

Kriso Wandi Siahaan
Kepala Bagian Tata Usaha

Sujito
Korwas IPP

Konstantin Siboro
Korwas APD

Syaiful Hakim
Korwas AN

Raplan Lumbanbatu
Korwas Investigasi

Saut Parulian Pasaribu
Korwas P3A

Yessi Febrianti
Kepala Sub-bagian Keuangan

Rahmat Hidayat
Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan Umum

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Perwakilan 
dibantu oleh para Pejabat Struktural dan Koordinator 
Pengawas. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau adalah:

BPKP memiliki Fokus Pengawasan antara lain:
Pengawalan Pembangunan nasional
Peningkatan Kapasitas Fiskal
Pengamanan Aset
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

Melalui fokus pengawasan tersebut, Perwakilan 
BPKP Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk 
selalu menjadi bagian penggerak dalam membangun 
negeri. Dengan suksesnya pelaksanaan pembangunan 
nasional, kesejahteraan masyarakat juga menjadi 
terangkat.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sekarang 
sudah menginjak usia tujuh tahun, tetapi sudah 
mulai banyak berkontribusi dalam pembangunan 
negeri ini.

Semoga di usia yang sudah mulai menginjak dewasa, 
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau senantiasa 
meningkatkan kompetensi dan semakin dapat 
menunjukan kepiawaian di hadapan rekan dan mitra 
kerja, sehingga setiap kehadirannya akan senantiasa 
mereka tunggu-tunggu. 

 

 
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau

Sudiro Yono Andi Atmoko Panijo
2011-2012 2012-2015 2015-sekarang

Sebelum 2011 2017-Sekarang

2011-2016

Jl. Sudirman No. 10
Pekanbaru, Riau

Jl. R.E. Martadinata
Sekupang, Batam

Jl. Pramuka No. 10
Sekupang, Batam
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Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang pertama kali menggunakan 
aplikasi SIMDA Pendapatan Online di Indonesia. Sampai dengan saat ini, 
manfaat apa saja yang diperoleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam 
penggunaan aplikasi tersebut?

Kami menggunakan aplikasi SIMDA Pendapatan Online pada Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, terutama untuk mempermudah pelayanan 
sistem pembayaran pajak daerah dan telah bekerjasama dengan Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau serta Bank Riau Kepri. Kita yang pertama menggunakan 
aplikasi SIMDA Pendapatan Online di Indonesia dan akan terus melaksanakan 
pengembangan bersama BPKP, agar aplikasi tersebut lebih baik dan mudah diakses.
Dengan adanya fasilitas SIMDA Pendapatan Online, kami dapat mempermudah 
wajib pajak daerah dalam pembayaran pajak daerah sehingga dapat mempersingkat 
waktu dalam pengurusan administrasi pajak dan dapat diakses di kantor maupun di 
tempat yang mempunyai akses internet. Intinya, kita memberikan kemudahan bagi 
wajib pajak daerah dalam proses pembayaran. Ke depannya, Bapenda Kabupaten 
Karimun juga bekerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk mengembangkan proses 
pembayaran pajak melalui ATM dan Internet Banking.

Kabupaten Karimun, merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal 
sebagai pengguna setia semua layanan aplikasi keuangan dari BPKP dan pengguna 
pertama Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pendapatan 
Online di Indonesia. 
Dalam kesempatan kali ini, Tim Redaksi Majalah Sekupang melaksanakan wawancara 
eksklusif dengan Bupati Karimun, Aunur Rafiq tentang pengelolaan akuntabilitas 
keuangan dan pembangunan di Kabupaten Karimun, termasuk keuangan daerah 
dan keuangan desa.

Desain Dana Desa saat ini adalah padat karya tunai dan Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes) sudah mengakomodasi desain Dana Desa tersebut. Bagaimana 
Pemerintah Kabupaten Karimun menyikapi desain Dana Desa tersebut?

Kami telah melaksanakan koordinasi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Kesatuan Bangsa (BPMD Kesbang) Kabupaten Karimun dengan tim pendamping 
di masing-masing desa untuk memperoleh kesamaan persepsi mengenai sistem 
padat karya tunai tersebut. Namun, masih terdapat desa yang belum mengesahkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dikarenakan adanya multitafsir 
peraturan daerah/payung hukum lainnya mengenai desa. Oleh karena itu, perlu 
adanya rapat koordinasi yang intensif.

Menutup wawancara kami, apa harapan dan masukan Bapak untuk BPKP?
Rekan-rekan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sangat terbantu oleh BPKP. 
Mudah-mudahan akses hubungan antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan 
BPKP Kepri dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pada intinya, BPKP adalah tempat 
kami untuk berkonsultasi dan kami merasa nyaman (bermitra) dengan BPKP saat ini.

Aunur Rafiq dan 
KENYAMANAN BERMITRA 
dengan BPKP

Obrolan Singkat

Aunur Rafiq
Bupati Karimun
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Desain Baru Dana 
Desa Padat Karya 
Tunai untuk 
Mengurangi Angka 
Kemiskinan
Rudy Hendra Prasetiya dan Muaz Fauzi

MENEGUK SECANGKIR KOPI sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dalam keseharian orang Indonesia, terlebih lagi masyarakat Kepulauan Riau. 
Kopi tubruk atau kopi susu selalu dijumpai di meja rumah, meja kerja, bahkan 
di meja kecil di sela bangku penumpang kereta api jarak jauh. Sedangkan kopi 
dengan profil espresso sering dijumpai di restoran, kafe, dan coffee shop. Tahun 
2006, Dewi Lestari merilis buku “Filosofi Kopi”, yang mengulas relevansi antara 
kehidupan dengan segelas kopi. Dari sana, muncullah generasi baru penikmat 
kopi, mereka yang menikmati kopi single origin dengan berbagai proses 
pengolahan dan penyeduhan yang rumit dan terukur dan mereka yang menikmati 
biji kopi arabica tanpa gula atau susu. Film Filosofi Kopi (2015), Ada Apa Dengan 
Cinta 2 (2016), dan Filosofi Kopi 2 (2017) mengukuhkan persepsi bahwa minum 
kopi merupakan hal penting bagi generasi baru ini. Seiring berjalannya waktu, 
industri kopi lokal pun makin menggeliat.

Di tahun 2016, Indonesia memproduksi 660.000 metrik ton biji kopi, menjadikan 
Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar ke-4 setelah Brazil, Vietnam, 
dan Kolombia. Biji kopi yang diproduksi kebanyakan robusta, karena memang 
iklim Indonesia di sekitar Khatulistiwa sangat pas untuk pertumbuhan biji kopi 
robusta yang memiliki kandungan kafein 50% lebih banyak daripada arabica. 
Meskipun Indonesia memiliki banyak pegunungan yang cocok untuk kopi jenis 
arabica, jumlah produksi kopi arabica Indonesia belum begitu banyak.

Di Desa Pegundungan, Kabupaten Pejawaran, Kabupaten  Banjarnegara, kita akan 
disuguhi pemandangan perkebunan kentang, bawang, cabai, kol, dan sayuran 
lainnya di mana-mana. Tapi siapa sangka, di kawasan dataran tinggi Dieng ini, 
tumbuh biji kopi Senggani dengan skor 86 dari 100 pada Kontes Kopi Spesial 
Indonesia di Gayo, Aceh tahun 2016. Sistem penilaian dari SCAA (Specialty Coffee 

Association of America) ini mengelompokkan kopi 
dengan skor 80 ke atas sebagai kopi specialty, kopi 
dengan cita rasa yang khas – tak melulu pahit – dan 
tumbuh di iklim yang ideal. Dan tentunya bernilai 
tinggi. 

Firmansyah (35) atau yang lebih dikenal sebagai 
Pepeng, pemilik Klinik Kopi di Yogyakarta, sekaligus 
pegiat kopi lokal, mengatakan bahwa harga biji kopi 
Senggani dari Desa Pegundungan per kilogramnya 
adalah Rp90.000,00. “Dulu sebelum diakukan 
pendampingan pengolahan pasca panen, tahun 
2015-an, per kilonya Rp25.000,00, mas”, tuturnya. 
Pengolahan kopi Senggani dengan semi-washed, 
menghasilkan cita rasa kopi dengan aroma gula 
jawa, sedikit manis (meskipun tanpa gula), dan after-
taste yang sedikit asam. Setelah dilakukan roasting, 
dikemas, lalu dipasarkan secara daring, harga 
arabica Senggani bisa mencapai Rp120.000,00/250 
gram. Siapa sangka, penghasilan petani di Desa 
Pegundungan bisa mencapai 360% dari sebelumnya. 
Dan setelah dipasarkan ke penikmat kopi di seluruh 
nusantara melalui media sosial dan marketplace, 
nilai jual biji kopi Senggani menjadi 19,2 kali dari 
harga biji setelah panen. Disparitas antara harga 
kopi dengan pengolahan seadanya dan kopi yang 
diolah dengan semi-washed cukup signifikan. Hal 

ini secara langsung membuka lapangan pekerjaan 
dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 
Pegundungan.

Dengan peningkatan kualitas komoditas unggulan 
desa berupa hasil pertanian, perkebunan, kerajinan, 
atau objek  pariwisata di desa, akan berdampak 
jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat di 
desa. Lebih lanjut, percepatan pembangunan di desa 
dan pengurangan kesenjangan pendapatan antara 
desa dan kota.

Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyampaikan, 
“Mulai 2017, seluruh desa harus fokus pada 
4 program prioritas yang sudah ditetapkan”. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut adalah 
pengembangan Produk Ungulan Kawasan Perdesaan, 
pembentukan BUMDes, pembangunan embung, dan 
pembangunan sarana olah raga.      

PADAT KARYA TUNAI  (PKT) merupakan desain 
pengelolaan Dana Desa baru di tahun 2018 yang 
diharapkan mengurangi angka kemiskinan dalam 
jangka pendek. Dana desa yang dikucurkan di 
Tahun 2018 mencapai 60 triliun rupiah. Sebesar 
30%-nya harus dialokasikan ke dalam upah kerja 
kepada masyarakat. Dengan demikian, setidaknya 

vecteezy.com
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nilai 18 triliun rupiah akan diterima masyarakat dan 
diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan di Desa 
secara signifikan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) 
Provinsi Kepri, Sardison memaparkan, pada tahun 
2018 penerimaan Dana Desa untuk Kepri mengalami 
penurunan. Tahun 2017, Dana Desa untuk 275 desa di 
Kepri sekitar Rp 228,1 miliar, sedangkan untuk tahun 
2018 ini  menjadi Rp 221,5 miliar atau menurun 
sekitar Rp 6,6 miliar. Ada berbagai persoalan yang 
menyebabkan penurunan Dana Desa untuk wilayah 
Kepri. Salah satu, disebabkan adanya penambahan 
indikator perhitungan oleh pemerintah pusat 
terhadap penerimaan Dana Desa. Mulai dari kinerja 
Pemerintahan Desa, tingkat kemiskinan, jumlah 
penduduk, kondisi geografis, dan lainnya. Meskipun 
demikian walau secara kumulatif penerimaan Dana 
Desa di masing-masing kabupaten mengalami 
penurunan. Tetapi, ada beberapa desa yang justru 
mendapatkan  Dana Desa  mengalami peningkatan, 
hal ini disebabkan pada indikator perhitungannya  itu 
ada penambahan.

Permasalahan yang ada di desa umumnya adalah 
tingginya jumlah desa tertinggal, angka stunting 
– masalah gizi kronis disebabkan oleh asupan gizi 
yang kurang dalam waktu lama atau balita dengan 
gizi buruk , pengangguran, kemiskinan, kesenjangan 
pendapatan, dan migrasi serta urbanisasi.
Padat Karya Tunai dilakukan di seluruh desa dengan 
harapan dapat memusatkan penggunaan Dana Desa 
pada prioritas dan kebutuhan desa yang akhirnya 
akan mengatasi permasalahan-permasalahan 
tersebut. 

Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai adalah 
inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, 
efektif, swadaya dan swakelola, dan upah kepada 

pekerja secara langsung. 
Padat Karya Tunai diatur dalam Surat Keputusan 
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan  transmigrasi dan Menteri Perencanaan 
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tahun anggaran, bukan per item Kegiatan. 
Presentase terbesar penduduk miskin di Provinsi 
Kepulauan Riau didominasi oleh daerah kepulauan 
yang jauh dari perkotaan. Dalam Kunjungan Kerja 
Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun 
Sidang 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Riau, 15 - 19 
Februari 2018, Asisten II Sekretaris Daerah Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum menyatakan, 

“Pembangunan dilakukan di sekitar masyarakat. 
Masyarakat yang ada di pulau-pulau jarang 
menjemput pembangunan di kota. Di situlah 
konsentrasi kemiskinan, khususnya di pedesaan. 
Karena pembangunan dilakukan berbasis 
penduduk, daya serap untuk penganggaran di 
perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. 
Di sini lah Pemerintah Provinsi masuk dalam 
beberapa slope pembangunan yang belum 
tersentuh Pemerintah Kota dan Kabupaten. 
Dengan adanya Dana Desa, diharapkan 
pengentasan kemiskinan di pulau-pulau dapat 
dilakukan dengan lebih efektif.”

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan 
dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(SKB-4 Menteri). Dalam pelaksanaannya, Kemendesa 
DTT menerbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Desa 2018 untuk Padat Karya Tunai. Peraturan ini 
merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi 
constraint di sisi regulasi.

Kemendesa DTT melakukan beberapa fokus kegiatan 
sebagai berikut:
a. Penguatan pendamping profesional
b. Refocusing penggunaan Dana Desa sesuai 

kebutuhan dan prioritas Desa,
c. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan 

pembangunan desa, di mana paling sedikit 
30% wajib digunakan untuk membayar upah 
masyarakat dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan di desa dan dibayarkan secara harian.
Sebesar 30% harus dialokasikan dalam bentuk 
Hari Orang Kerja (HOK) ke Bidang Pembangunan 
Desa yang bersumber dari Dana Desa dan 
dibayarkan secara harian atau mingguan. 
Ketentuan ini dihitung secara agregat dalam satu 

Kondisi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2017
Sumber Data: BPS, Februari 2018
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Pada saat Dana Desa digulirkan untuk pertama 
kalinya di tahun 2015, Presiden Joko Widodo berharap 
bahwa pembangunan juga dapat dimulai dari desa, 
Membangun Indonesia dari Pinggir. 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki angka 
pertumbuhan ekonomi yang rendah. “Pertumbuhan 
Ekonomi Kepri selama 2017 mengalami perlambatan 
yang relatif cukup tajam, yaitu hanya tumbuh 2,01 % 
dimana pada tahun-tahun sebelumnya berada di atas 
angka 5,00%”, ungkap Panusunan Siregar, Kepala 
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini 
menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah 
dengan pertumbuhan ekonomi nomor 33 dari 34 
Pemerintah Provinsi, di atas Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau 
meningkat dari 5,84% di tahun 2016 menjadi 6,06% 

di 2017. “Fenomena lainnya, gap atau kesenjangan 
pendapatan makin lebar”, sambung Panusunan.  

Membangun Indonesia Dari Pinggir, dari desa, bukan 
semata-mata tentang penyerapan anggaran ke dalam 
berbagai bentuk program dan kegiatan. Pembangunan 
yang diharapkan adalah upaya peningkatan 
kemandirian ekonomi desa  dan mengurangi 
angka kemiskinan di desa. Sampai dengan tahun 
2017, Dana Desa sebesar Rp149,634 triliun sudah 
disalurkan ke 74.093 desa. Bersama-sama dengan 
Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, 
dan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembagunan (BPKP) berkomitmen 
untuk mengawal akuntabilitas Dana Desa. BPKP 
sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  
telah melakukan pengawalan dengan memfasilitasi 
peningkatan kapasitas SDM aparatur desa (melalui 

freepik.com

pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun 
coaching clinic), dan monitoring evaluasi Dana Desa. 

merupakan aplikasi yang yang dikembangkan oleh 
BPKP dan Kemendagri untuk mengawal akuntabilitas 
keuangan Pemerintah Desa. Sejak tahun 2015, 
Siskeudes telah diimplementasikan di 405 Kabupaten/
Kota yang mencakup 66.108 Desa (88,19% Desa di 
Indonesia). Seluruh desa (275 desa) yang tersebar 
di lima kabupaten di wilayah Kepulauan Riau telah 
mengimplementasikan Siskeudes untuk membantu 
pengelolaan keuangan desa.

Fitur dan cara mengoperasikan Siskeudes dibuat 
secara sederhana dan user-friendly sehingga 
Pemerintahan Desa dapat dengan mudah melakukan 
pengelolaan keuangan desa dan memusatkan energi 
pada prioritas pembangunan di desa. Dengan 
built-in internal control, Siskeudes membantu 
Pemerintahan Desa dalam penerapan peraturan 
perundang-undangan, peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas, serta meminimalisasi keterjadian 
fraud dan korupsi. Dengan bantuan Siskeudes, 
Pemerintahan Desa dapat menyusun berbagai 
laporan – mulai dari APBDes, APBDes Perubahan, 
Kuitansi, Rincian RAB, sampai ke Neraca, Laporan 
Realisasi Anggaran – secara real time dan online. 
Selain Siskeudes, BPKP juga mengembangkan SIA-
BUMDES, Sistem Akuntansi Badan Usaha Milik Desa. 
Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung Pemerintah 
Desa dan BUMDes dalam mewujudkan kemandirian 
secara ekonomi melalui usaha maupun produk desa 
yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi.

Siskeudes dikembangkan dan senantiasa disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan terkini.

Untuk mengakomodasi desain Padat Karya Tunai, 
Siskeudes telah menyediakan bukti pengeluaran 
dan laporan penggunaan Dana Desa untuk Hari 
Orang Kerja (HOK). 
Bukti yang dapat dicetak seketika dan proses 
penghitungan pajak penghasilan merupakan 
fitur praktis yang memudahkan beban pekerjaan 
Bendahara Pengeluaran. Hal ini diharapkan dapat 
meringankan beban administrasi pembayaran tenaga 
kerja secara harian atau mingguan.

***

PENYALURAN DANA DESA dari Pemerintah 
Pusat, komoditas potensial di desa, dan instrumen 
pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan 
elemen dalam pencapaian tujuan Membangun 
Indonesia dari Pinggir. Namun pencapaian 
tujuan tersebut dihadapkan pada kendala berupa 
keterbatasan SDM Pemerintah Desa, risiko fraud dan 
korupsi Dana Desa, dan desa yang belum memiliki 
visi pembangunan yang jelas. 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapat 
predikat Kabupaten Terbaik dalam Pemanfaatan 
Dana Desa. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak 
penyaluran Dana Desa  pertama kali, sudah dibangun 
679 kilometer jalan dan 1.975 meter jembatan. Ini 
dikerjakan dalam tiga tahun setelah Dana Desa 
diadakan,” kata Presiden Joko Widodo dalam forum 
pengarahan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana 
Negara beberapa waktu lalu. Dengan pembangunan 
akses dari desa ke kota, petani dan pekebun lebih 
mudah memasarkan hasil panen melalui jalan yang 
dibangun dan meminimalisasi keterlibatan pengijon. 
Dengan demikian supply chain dapat dipangkas dan 
pendapatan pun meningkat. Kabupaten Temanggung 
telah menunjukkan bahwa dengan pembangunan 
insfrastruktur yang terarah dan pengawasan yang 
intensif, Dana Desa dapat membuka lapangan 
pekerjaan dan membangun  perekonomian desa. 

Kesejahteraan masyarakat desa yang meningkat dapat 
mengurangi angka stunting. Dengan tersedianya 
lapangan pekerjaan di desa akan menjadi daya tarik 
bagi kaum muda desa untuk bekerja di kampung 
halaman sendiri atau bahkan memanggil pulang 
mereka yang sudah merantau ke kota untuk kembali 
ke desa. Pembangunan manusia dan perekonomian 
dalam jangka pendek dengan pendekatan Padat 
Karya Tunai bertujuan untuk mencapai target jangka 
pendek. Inilah maksud dari pembangunan Indonesia 
yang dimulai dari pinggir, dari desa.



Artikel Utama

Majalah Sekupang 17

Artikel Utama

Majalah Sekupang16

Dengan tema “Mewujudkan Akuntabilitas 
Pengembangan Negeri Melalui SPIP”, 
Perwakilan BPKP Kepulauan Riau mengadakan 

Workshop SPIP di lingkungan pemerintahan 
Provinsi Kepulauan Riau. Acara tersebut dihadiri 
para Sekretaris Daerah dan Inspektur, para Kepala 
OPD se-Kabupaten/Kota dan Kepala Satker Instansi 
Vertikal di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau serta 
Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. 
Dalam kesempatan ini, Gubernur Kepulauan Riau, 
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Rektor 
Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Kepala Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan 
Riau turut hadir sebagai pembicara maupun keynote 
speaker utama acara Workshop SPIP ini. Di sela-sela 
acara tersebut, dilakukan juga penandatanganan 
nota kesepahaman antara BPKP dengan Universitas 
Maritim Raja Ali Haji mengenai penguatan 
sistem pengendaliaan internal dalam pengelolaan 
manajemen kampus. 

Apresiasi Stakeholder terhadap Peran Perwakilan 
BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Mengawali pembukaan pada Workshop SPIP, Panijo 
selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 
Riau memberikan sambutan dan penjelasan singkat 
mengenai Workshop SPIP yang merupakan rangkaian 
dari kegiatan menyambut hari Ulang Tahun BPKP 
yang ke-35. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau berharap, di usia yang semakin 
matang ini, peran strategis BPKP akan semakin kuat 
dalam mengawal pembangunan nasional dan daerah, 
khususnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 
Panijo juga berpesan agar setiap insan Perwakilan 

MEMPERKUAT SINERGI 
DALAM PENINGKATAN SPIP, 
PERWAKILAN BPKP PROVINSI 
KEPRI GELAR WORKSHOP SPIP
Ishaq

Gubernur Kepulauan Riau, 
Nurdin Basirun membuka 
acara workshop SPIP di aula 
BPKP Kepri
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BPKP Provinsi Kepulauan Riau senantiasa menjaga 
marwah BPKP yang dicerminkan melalui nilai-nilai 
luhur BPKP, yakni PIONIR dan 5-As.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian 
sambutan dari Nurdin Basirun selaku Gubernur 
Kepulauan Riau. Di dalam sambutannya, Nurdin 
memberikan apresiasi atas kerjasama dan hubungan 
baik yang selama ini terjalin antara BPKP dan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya 
dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP). Menurutnya, Peran BPKP dalam 
mengawal pembangunan daerah pada Pemerintah 
di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan 
sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin 
meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola 
Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan 
Riau. Di akhir pidatonya, Gubernur Kepulauan Riau 
kemudian secara resmi membuka kegiatan Workshop 

SPIP dan dilanjutkan dengan peresmian Ruang 
Laboratorium Komputer Kantor Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau. 

Penyerahan Piagam Penghargaan kepada 
Pemerintah Daerah 

Sebagai wujud penghargaan kepada pemerintah 
daerah dalam membangun SPIP di lingkungan 
pemerintahannya, Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau memberikan piagam penghargaan 
kepada tiga pemerintah daerah yang mencapai 
maturitas SPIP level 3 atau masuk kategori 
“Terdefinisi”. Ketiga pemerintah daerah yang berhasil 
memenuhi tingkat level maturitas SPIP level 3 
tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 
Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah 
Kabupaten Karimun. Penyerahaan piagam 

Penandatanganan nota 
kesepahaman penguatan 
SPIP antara BPKP dengan 
Universitas Maritim Raja Ali 
Haji yang disaksikan oleh 
Gubernur Kepulauan Riau

potret pengelolaan keuangan dan pembangunan di 
Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya SPIP di 
Indonesia. Ada beberapa permasalahan pokok dalam 
pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/
daerah, di antaranya: 
a. Rendahnya disiplin anggaran
b. Inefisiensi dan pemborosan
c. Rendahnya kualitas pelayanan publik
d. Permasalahan sebagian PBJ dan pelayanan 
e. Disharmoni sebagian peraturan 
f.  Penyimpangan atas sebagian pengelolaan 

pendapatan dan belanja daerah 
g. Rendahnya kualitas akuntabilitas 

pertanggungjawaban (masih banyak opini 
Disclaimer) 

Menurut beliau, akar permasalahan dari kondisi 
pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/
daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Perubahan regulasi yang sangat cepat beserta 

implikasinya 
b. Belum efektifnya pemahaman atas regulasi 

(perbedaan persepsi) 
c. Kepatuhan atas pelaksanaan regulasi 
d. Terbatasnya Kapasitas SDM 
e. Kegamangan pimpinan K/L/D/I dalam 

pengambilan keputusan terkait belanja modal dan 
pelayanan publik.

Selain itu, adanya beberapa risiko yang dapat 
mengganggu akuntabilitas juga perlu menjadi 
perhatian dalam pengelolaan keuangan dan 
pembangunan negara/daerah. Mark up pada 
pelaksanaan APBN, adanya Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) atau tender fiktif dalam pengadaan barang 
jasa, tidak layaknya perijinan, rekrutmen atau 
promosi pegawai yang tidak fair, penggelapan 
hasil penerimaan negara/daerah merupakan 
beberapa risiko yang lazim menghantui pengelolaan 
keuangan dan pembangunan negara/daerah. Risiko-
risiko tersebut pada akhirnya akan menghambat 
ketercapaian visi nasional yang dalam era ini tertuang 
dalam sembilan agenda prioritas pemerintah dengan 
istilah ”Nawacita”. 

Oleh karena itu, SPIP dan APIP dalam hal ini hadir 
sebagai instrumen dan elemen penting dalam 
mengawal terwujudnya Nawacita. Penguatan peran 
SPIP dan kapabilitas APIP menjadi salah satu agenda 

penghargaan tersebut dilakukan oleh Deputi Kepala 
BPKP Bidang Akuntan Negara dengan disaksikan 
oleh Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau. Ke depan, seluruh pemerintah 
daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau 
diharapkan dapat mengikuti jejak keberhasilan ketiga 
pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan 
level maturitas SPIP di lingkungan pemerintahannya.

Keynote Speech — Peran dan Tantangan dalam 
Implementasi SPIP

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, 
Bonny Anang menjadi keynote speaker dalam 
acara Workshop SPIP ini. Dalam paparannya, 
beliau menyampaikan beberapa poin yang menjadi 
highlight dalam perkembangan penerapan SPIP 
di pemerintahan Indonesia yang diawali dari 
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yang fundamental dalam memitigasi risiko yang 
mungkin timbul dalam pelaksanaan program atau 
proyek pembangunan yang bermuara pada Nawacita  
sehingga dapat berjalan lancar dan efektif guna 
tercapainya kesejahteraan rakyat dan mewujudkan 
akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. 

Keberadaan SPIP pada dasarnya melekat pada tiga 
lapis pertahanan (three lines of defense). Pada layer 
pertama, SPIP ada di setiap satuan kerja sebagai 
pemilik risiko dengan cara menciptakan lingkungan 
pengendalian yang kondusif, melaksanakan proses 
manajemen risiko, serta memelihara pengendalian 
internal yang efektif. Di lini pertahanan kedua, 
SPIP melekat pada satuan pengawas internal dalam 
melaksanakan manajemen risiko dalam bentuk 
pelaksanaan proses manajemen risiko pengembangan 
atau pemantauan tindakan pengendalian untuk 
meminimalisir risiko serta pemantauan dan 
pelaporan risiko secara menyeluruh. Terakhir, SPIP 1

2

3

4

5

berada di dalam fungsi audit internal APIP K/L dan 
APIP daerah dalam bentuk reviu dan evaluasi atas 
rancangan pengendalian, implementasi manajemen 
risiko, dan bertugas memastikan pertahanan lapis 1 
dan lapis 2 berjalan sesuai harapan.

Dengan peran penting yang diemban, implementasi 
SPIP memiliki tantangan ke depan yang semakin 
tinggi, seperti komitmen pemerintah memperkuat 
kelembagaan melalui Kematangan SPIP dan 
Kapabilitas APIP, serta tuntutan masyarakat akan 
pemerintahan yang bersih dan melayani. Strategi 
yang dapat ditempuh dalam menjawab tantangan 
tersebut antara lain melalui:

a. Rencana Tindak Maturitas SPIP K/L/D/I
b. Sinergi, koordinasi, komunikasi, pemberdayaan, 

dan kerjasama 
c. Kesamaan tujuan (persamaan persepsi) 

Dalam penutup keynote speech-nya, Deputi Kepala  
BPKP Bidang Akuntan Negara menekankan kembali 
percepatan peningkatan maturitas SPIP level 3 yang 
menjadi salah satu target utama sebagaimana yang 
telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019. BPKP 
sebagai pembina APIP siap untuk bersinergi bersama 
seluruh stakeholder-nya dalam upaya pemenuhan 
target tersebut.

***

Di akhir acara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau secara resmi menutup sekaligus 
menyampaikan simpulan dari kegiatan Workshop 
SPIP. Beliau menyampaikan bahwa untuk 
meningkatkan maturitas SPIP ke tahap level tiga 
pada tahun 2018 ini perlu komitmen dan usaha keras. 
Acara Workshop SPIP ini diselenggarakan dengan 
tujuan meningkatkan pemahaman implementasi 
SPIP dan penguatan maturitas SPIP pada Pemerintah 
Daerah dan Instansi vertikal di lingkungan wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau sesuai amanah RPJMN 2015 
– 2019.

1

2

3

4

5

Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Panijo menyampaikan 
sambutan sebagai tuan rumah workshop SPIP.

Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Pemda 
yang telah berhasil mencapai Maturitas SPIP Level 3

Peserta workshop yang berasal dari Pemda dan 
Kementerian/Lembaga di Kepulauan Riau

Peserta workshop bertanya seputar kendala dalam 
implementasi SPIP

Narasumber workshop menyampaikan pengaruh 
implementasi SPIP yang baik terhadap instansi.



Menyongsong 
Bendungan Sei Gong

Harentama Fardhani

Profil Salah Satu Proyek Strategis Nasional yang Disiapkan 
sebagai Solusi Cadangan Air Baku Kota Batam

Pada awal tahun 2016, Presiden Republik 
Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), 
sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Presiden 
Nomor 58 Tahun 2017. Lahirnya peraturan tersebut 
merupakan komitmen pemerintah secara nyata 
dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur 
secara nasional.

Di dalam lampiran peraturan tersebut, tercantum 
salah satu PSN di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 
Bendungan Muara Sei Gong atau biasa disebut 
Bendungan Sei Gong, yang terletak di kota Batam. 
Proyek yang masuk dalam kategori Proyek Bendungan 
dan Jaringan Irigasi ini sangat strategis dan urgent 
untuk dibangun dalam waktu dekat. Bendungan 
ini merupakan satu-satunya PSN yang sedang 
direalisasikan di Kota ini dan sangat dinantikan 
kemanfaatannya oleh masyarakat.

Latar Belakang Pembangunan

Kebutuhan Bendungan Sei Gong dimulai dari hasil 
studi Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut 
Teknologi Bandung (LAPI ITB) dan Kajian yang 
dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) 
tahun 2000. Hasil studi dan kajian menyebutkan 
kebutuhan air dan ketersediaan sumber air di 
Kota Batam akan mengalami krisis mulai tahun 
2012. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat 
Pulau Batam tidak memiliki cekungan air tanah, 

sehingga hanya mengandalkan air permukaan. 
Lebih lanjut berdasarkan keterangan pihak Balai 
Wilayah Sungai Sumatera IV (BWSS IV), tingkat 
pertumbuhan penduduk Batam per tahun adalah 
8,1%. Berdasarkan kalkulasi proyeksi, pada tahun 
2022 jumlah penduduk Batam adalah sebesar 2 juta 
jiwa dengan kebutuhan air baku sebesar 6.450 liter 
per detik.

Untuk mengantisipasi kekurangan air tersebut, 
mulai tahun 2011 BP Batam berkoordinasi dengan 
berbagai pihak untuk mewujudkan penambahan 
waduk baru, yang direncanakan untuk dibangun di 
muara Sei Gong yang terletak di sekitar Jembatan 6 
Desa Sijantung Kecamatan Galang.

BP Batam kemudian melakukan koordinasi 
dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui BWSS 
IV Provinsi Kepulauan Riau terkait permasalahan 
tersebut. Sambutan positif dari Kemenpupera 
tampak nyata, dibuktikan dengan dimulainya 
perencanaan Pembangunan Bendungan Sei Gong 
tahun 2011. 

Seiring berjalannya waktu agenda pembangunan 
Bendungan Sei Gong masuk dalam pembahasan 
nasional dan pada akhirnya tercantum sebagai salah 
satu PSN di Indonesia.

Progres Pembangunan Bendungan

Tahap perencanaan pembangunan mulai dilakukan 
oleh BWSS IV melalui kegiatan Studi Kelayakan 

(2011), Studi Investigasi Desain Estuari (2012), 
Studi Lingkungan Hidup dan SPL Estuari (2013) dan 
pembuatan Detailed Engineering Design (2014).

Anggaran awal telah disiapkan pemerintah untuk 
pembangunan fisik bendungan yakni sebesar 
Rp238.446.185.687,00. Seiring berjalannya waktu, 
telah dilakukan revisi anggaran sebanyak tujuh kali 
sehingga menjadi Rp216.769.259.715,00

Pada tanggal 5 November 2015, pembangunan 
bendungan sudah dimulai. Kontraktor Pelaksana 
yang menjalankan pembangunan tersebut adalah 
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT. Tusenss 
Krida Utama. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh 
konsultan pengawas PT. Virama Karya. Pekerjaan 
tahun jamak tersebut ditargetkan untuk selesai pada 
bulan Desember tahun 2018. 

Berdasarkan data yang diperoleh, sampai tanggal 29 
Maret 2018, kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 
80,51%. Kemajuan tersebut dapat dikatakan cukup 
baik, walaupun terdapat deviasi sebesar -1,98% 
dari rencana sebesar 82,49%. Sedangkan dari sisi 
anggaran, dana sudah terserap sebesar 73,00% atau 
sebesar Rp158.252.237.722,00. 

Harapan dari BWSS IV, Bendungan Sei Gong 
nantinya akan memiliki genangan total seluas 
355,99 hektar dengan kapasitas tampungan air total 
sebanyak 11,80x106m3. Bendungan ke-9 di kota 
Batam ini nantinya juga akan menambah suplai air 
ke masyarakat Kota Batam dengan debit air ±400 
liter per detik.

Pengawalan BPKP Kepulauan Riau

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, Kepala 
BPKP mendapatkan mandat dari Presiden untuk 
mengawal tatakelola percepatan pelaksanaan PSN. 
Salah satu bentuk penugasan tersebut adalah Reviu 
Tatakelola Pelaksanaan PSN. Di Provinsi Kepri, Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah 
membentuk tim untuk melakukan kegiatan tersebut 
secara rutin dalam jangka waktu triwulanan.

Bedasarkan hasil reviu, terdapat beberapa 
permasalahan yang berpotensi menghambat 
pembangunan Bendungan Sei Gong. Kendala utama 
yang dijumpai tim adalah permasalahan terkait 

Tim BPKP saat melakukan reviu PSN 
Bendungan Sei Gong



status lahan. Berdasarkan data yang didapatkan, 
terdapat luasan lahan yang belum dikuasai pemilik 
lahan, dalam hal ini BP Batam. Selain itu, terdapat 
beberapa kelompok warga yang mengklaim memiliki 
hak atas beberapa hektar lahan dari total lahan yang 
nantinya akan menjadi genangan air.

Terhadap permasalahan ini, Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan 
rekomendasi kepada Kepala BWSS IV Provinsi 
Kepulauan Riau agar terus berkoordinasi dengan 
BP Batam dan pihak lain yang terkait, supaya 
permasalahan lahan tersebut dapat segera diatasi. 
Rekomendasi tersebut telah mendapatkan respon 
positif untuk segera direalisasikan dari para pihak 
terkait. Pada awal tahun 2018, telah terbentuk Tim 
Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam. 
Tim ini bertugas untuk melakukan musyawarah dan 
merumuskan solusi terbaik terkait permasalahan 
lahan tersebut. Sampai dengan saat ini, proses 
penyelesaian permasalahan lahan sudah pada tahap 
pembayaran santunan kepada para penggarap.

***

Di dalam Perpres nomor 58 tahun 2017, secara 
eksplisit dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari 
PSN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah. Bukan tidak 
mungkin setelah infrastruktur Bendungan Sei Gong 
selesai, aktivitas ekonomi di Pulau Galang akan 
semakin tumbuh dan perkembangan pemukiman 
penduduk akan mulai bergeser ke arah Pulau Galang.

Bendungan Sei Gong, harus diyakini, merupakan 
babak lanjutan dalam penyelesaian masalah air 
di Kota Batam. Hal penting yang perlu mendapat 
perhatian semua pihak, baik pemerintah, pelaku 
usaha, maupun masyarakat, adalah terpenuhinya 
kebutuhan dasar manusia, yakni air bersih. Oleh 
karena itu, semua pihak yang terkait dengan 
pembangunan infrastruktur apapun di Kota Batam 
harus mengesampingkan sifat ego sektoral maupun 
kepentingan pribadi, demi terpenuhinya kebutuhan 
pokok masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah.

Foto udara pembangunan 
Bendungan Sei Gong

BWS Sumatera IV



Sebagai bahan bakar utama penggerak roda pembangunan 
bagi pemerintah daerah (pemda), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) memegang peranan penting di dalam struktur Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan 
daerah yang diharapkan memberikan multiplier effect bagi 
perekonomian daerah harus ditopang dengan sumber dana yang 
mumpuni. Oleh karena itu, pemda didorong untuk senantiasa 
meningkatkan dan mengoptimalkan PAD mereka. Banyak cara 
yang dapat ditempuh pemda dalam upaya peningkatan PAD. 
Kebijakan-kebijakan seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 
daerah merupakan dua instrumen yang lazim digunakan pemda 
untuk menggali potensi PAD melalui perpajakan. Di sisi lain, 
dari segi pengawasan terhadap ketaatan perpajakaan terhadap 
wajib pajak daerah (WPD), kegiatan seperti sensus WPD maupun 
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) juga diharapkan 
dapat membantu pemda dalam menertibkan data penerimaan 
pajak daerah serta mengendus WPD yang terindikasi ”nakal” 
dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Sebagai salah satu wujud pengawalan pengelolaan keuangan 
daerah, BPKP turut membantu dalam berkontribusi 
meningkatkan PAD, termasuk dengan cara menggandeng 
stakeholder-nya untuk senantiasa terus berinovasi. Kali ini, 
bersama Pemerintah Kabupaten Karimun dan Bank Riau Kepri, 
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memprakarsai 
penerapan mekanisme pelaporan pajak daerah secara online. Era 
digitalisasi serta kemudahan akses informasi yang semakin luas 
menjadi peluang bagi pemda untuk menjangkau WPD kalangan 
”zaman now” yang notabene melek teknologi. Mereka yang 
sudah familiar dengan gadget pun juga akan dengan senang hati 
melaporkan pajak daerah mereka ketimbang harus antri dan 
menghabiskan waktu di loket pajak daerah Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda). 

Simda Pendapatan Online: 
Genjot Pendapatan Daerah 
Cara Kekinian
Ishaq



Melalui pengembangan produk unggulan BPKP, yakni 
SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
Daerah), Tim Satgas SIMDA BPKP Pusat di bawah 
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah, menjadikan Pemerintah 
Kabupaten Karimun sebagai pilot project penerapan 
pertama kali SIMDA Pendapatan Online di antara 
seluruh pengguna SIMDA Pendapatan. Pada tahap 
pengembangan ini, SIMDA Pendapatan Online 
mengakomodasi seluruh pelaporan pajak daerah yang 
bersumber dari sistem pajak daerah self assessment. 
Sebelum grand launching penggunaannya, uji coba 
pun dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2018 
bertempat di Bapenda Kabupaten Karimun dengan 
mengundang 5 WPD di wilayah Kabupaten Karimun. 
Dalam uji coba tersebut dijelaskan mengenai alur 
sistem pengoperasian pelaporan Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah secara elektronik (e-SPTPD). 

Setelah melalui proses uji coba dan penyempurnaan 
sistem, grand launching aplikasi SIMDA Pendapatan 
Online dilaksanakan pada bulan Maret 2018 
bertempat di Hotel Aston Padimas, Karimun. Acara 
secara resmi dibuka oleh Kepala Bapenda Karimun, 
Kamarullazi S.Sos M.Si., dengan dihadiri 100 WPD 
terpilih dari berbagai macam segmen usaha yang 
disesuaikan dengan kategorisasi jenis pajak daerah 
di lingkungan Kabupaten Karimun. Tim Perwakilan 
BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Iwan Ari 
Sulistiyono selaku pengelola SIMDA Pendapatan dari 
Satgas SIMDA BPKP Pusat, memberikan pengarahan 

kepada seluruh peserta terkait business process 
sistem e-SPTPD serta memberikan kesempatan bagi 
seluruh pengguna untuk memberikan feedback yang 
konstruktif bagi pengembangan selanjutnya.

Dalam paparannya, Iwan Ari Sulistiyono menjelaskan 
bahwa perubahan paradigma dari pola lama (manual) 
ke pola baru (otomatis) diperlukan untuk memangkas 
rantai birokrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi 
dari segi waktu maupun sumber daya. Ditambah lagi, 
kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia juga 
dapat menjadi hambatan tersendiri tidak hanya bagi 
pemungut pajak daerah, melainkan juga bagi WPD 
yang hendak menunaikan kewajiban perpajakannya. 
Pada akhirnya, efek domino yang ditimbulkan 
dari inefisiensi waktu juga dapat mengakibatkan 
ketidakpuasan dari WPD yang sudah bersedia 
melakukan pelaporan dan berujung pada keengganan 
WPD untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Belum lagi mindset WPD yang dihantui sanksi 
keterlambatan, hal ini dapat menambah stigma 
buruk terhadap kewajiban pajak daerah yang sudah 
dicap sebagai beban yang memberatkan mereka. 

Setelah dibekali materi mengenai substansi pajak 
daerah dan pengenalan SIMDA Pendapatan Online, 
peserta WPD yang hadir diberi kesempatan untuk 
melakukan simulasi pelaporan SPTPD secara  online. 
Alur pengoperasian SIMDA Pendapatan Online 
tergolong sangat praktis dan sederhana. Untuk 
dapat mengakses pelaporan e-SPTPD, setiap WPD 
akan diberikan user ID dan password yang mereka 

Uji coba pengoperasian 
pelaporan Surat 
Pemberitahuan Pajak 
Daerah secara elektronik 
(e-SPTPD)

input setiap masuk ke menu login. Setelah itu, 
WPD pertama kali akan dihimbau untuk mengganti 
password default mereka dengan password baru 
yang hanya diketahui oleh WPD itu sendiri guna 
keamanan data. Selanjutnya, masuk ke dalam menu 
pelaporan SPTPD, setiap WPD akan diarahkan untuk 
menginput data SPTPD Masa sesuai dengan kriteria 
jenis pajak daerah dari segmen usaha yang mereka 
jalankan. Setelah data berhasil disimpan, WPD akan 
memperoleh laporan e-SPTPD (sesuai masa pajak 
daerah yang mereka input) yang dapat mereka 
unduh dan simpan. Di dalam file laporan SPTPD 
tadi, terdapat kode bayar yang dijadikan referensi 
bagi bank persepsi ketika WPD hendak menyetorkan 
pajak daerah yang mereka laporkan di e-SPTPD. 
Sementara ini, Bank Riau Kepri sebagai bank persepsi 
yang menampung rekening penerimaan pajak 
daerah Kabupaten Karimun masih hanya menerima 
pembayaran melalui teller bank. Ke depannya, pihak 
bank berkomitmen untuk menyediakan layanan 
pembayaran melalui ATM maupun internet dan 
mobile banking untuk semakin memudahkan WPD 
dalam menyetorkan pajak daerah. Setelah grand 
launching ini, pihak Bapenda mengumumkan akan 
mulai efektif mengoperasikan sistem e-SPTPD ini 
untuk pelaporan masa pajak daerah bulan Maret 
2018, yang jatuh tempo pelaporan pada bulan April 
2018. 

Seluruh peserta sangat antusias dalam mencoba 
melakukan simulasi entry data pelaporan SPTPD 

Masa. Respon positif pun datang dari WPD yang hadir 
terhadap terobosan baru ini. Bahkan tidak sedikit dari 
peserta yang hadir ingin segera mencoba melaporkan 
SPTPD Masa untuk bulan Maret secara riil. Dengan 
adanya peningkatan layanan ini, diharapkan WPD 
tidak hanya dimudahkan dari segi waktu dan jarak, 
tapi juga meminimalkan penggunaan dokumen 
pendukung secara fisik (paperless). 

Tiada gading yang tak retak, begitu jua tiada sistem 
yang sempurna tanpa cela. Implementasi SIMDA 
Pendapatan Online ini bukanlah tujuan akhir dari 
pengembangan sistem informasi dalam rangka 
peningkatan PAD. Akan tetapi, SIMDA Pendapatan 
Online merupakan embrio dari pengembangan 
pelayanan publik berikutnya yang lebih progresif 
dan holistik. Mulai dari sistem pembayaran yang 
memfasilitasi penyetoran via online atau ATM, 
perluasan jenis pajak daerah untuk sistem penetapan 
dan pelaporan pajak daerah yang dipotong dan 
dihitung dengan metode official assessment, hingga 
hal-hal yang bersifat pendukung seperti peningkatan 
infrastruktur jaringan, serta penguatan keamanan 
database sistem perpajakan daerah. Keseluruhan 
hal tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergi, 
komitmen, dan trust yang baik antara BPKP dengan 
seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah 
yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Grand launching aplikasi 
SIMDA Pendapatan Online 
sekaligus sosialisasi sistem 
pajak online di Hotel Aston 
Padimas, Karimun
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Sejarahmu Sungai Pulai

Pada awalnya, Waduk Sungai Pulai dibangun 
di tengah kawasan Hutan Sungai Pulai yang 
memiliki luas wilayah tangkapan air 751,80 ha. 

Kawasan hutan ini berstatus hutan lindung 
berdasarkan SK Penunjukan Mentan Nomor 71/
Kpts/UM/1978 tanggal 1 Desember 1978 dan SK 
Penetapan Menhut Nomor 424/Kpts-II/1987 tanggal 
28 Desember 1987. 

Dengan status hutan lindung ini, kawasan Hutan 
Sungai Pulai diharapkan mampu memberikan asupan 
air, tidak hanya bagi waduk, tetapi juga bagi makhluk 
hidup disekitarnya. 

Deburan air… nyanyian burung… dan warna warni 
bunga senantiasa menghiasi indahnya hari-hari 
Waduk Sungai Pulai…

Kondisimu Saat Ini Sungai Pulai

Seiring dengan perkembangan waktu, Hutan Lindung 
yang merupakan penjaga mata air kini mulai tergerus 
oleh berbagai alasan dan kepentingan.

Rusak, gundul, dan muncul beberapa rumah penduduk 
disertai perkebunan buah-buahan… 

Inilah kondisi yang dilihat oleh penulis pada saat 
berkunjung ke hulu Waduk Sungai Pulai.

Engkau kini tergolek sakit, lemah tiada daya, dan 
mulai ditinggalkan sahabat setiamu. Penjagamu kini 
telah dikuliti dan disakiti. Yang paling menyedihkan, 
penjagamu telah beralih fungsi. Pada mulanya 
memberikan asupan air, telah berganti menjadi 
asupan limbah yang meresahkan bagi kehidupan. 
Pantaslah, air dan burung-burung yang senantiasa 
menemanimu mulai menghilang dan pergi mencari 
tempat bernaung yang aman dan damai.

Lihatlah kondisi ini sahabat…

PDAM Tirta Kepri dengan penuh keterpaksaan 
melakukan pembatasan pasokan air bersih kepada 
pelanggan dengan sistem bergilir di Tanjungpinang. 

Pada akhirnya PDAM Tirta Kepri sebagai pengelola 
air bersih di Kota Tanjungpinang pun mengalami 
penurunan pendapatan dari penjualan air dan 

Sungai Pulaiku Sayang, 
Sungai Pulaiku Malang

Baris syair di atas menggambarkan kondisi Waduk Sungai Pulai yang 
sedang sakit kritis di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih di 
wilayah Tanjungpinang.

Sarwoto

Kondisi Waduk Sungai Pulai yang kekurangan asupan air

Kondisi hutan lindung di sekitar Waduk Sungai Pulai yang sudah beralih fungsi
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menerima banyak keluhan dari konsumen PDAM 
Tirta Kepri terkait layanan air bersih.

Masyarakat pun mulai peduli terhadap kondisi ini…

Kepedulian Masyarakat terhadap Kondisi Sungai 
Pulai

Penelitian dan peninjauan langsung menunjukkan 
kepedulian masyarakat akan kondisi Waduk dan 
Hutan Sungai Pulai.   

Simpulan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 
atas penelitian pada Juli-Agustus 2015, menunjukkan 
bahwa kondisi sedimentasi tertinggi terjadi pada tali 
air yang sudah mengalami kerusakan hutan, sehingga 
pohon-pohon tidak mampu lagi menahan laju erosi 
yang masuk ke dalam perairan.

Kepedulian masyarakat tidak berhenti di situ…

“Sumber air baku di Waduk Sei Pulai terus turun atau 
berkurang 2-3 cm per hari karena cash area waduk 
atau hutan lindung tersebut banyak ditanami pohon 
kelapa sawit. Penyebab lainya karena curah hujan 
minim, adanya perubahan iklim, dan daya dukung 
lahan dan hutan yang terus menurun,” demikian 
simpulan LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM), 
melalui pemberitaannya pada Tanjungpinang Pos 

tanggal 21 Desember 2017.

Serupa tapi tak sama, Komisi I Anggota DPRD 
Bintan Daeng Muhamad Yatir mengatakan, satu 
pohon kelapa sawit menyerap 30 liter air setiap hari, 
sehingga menyebabkan berkurangnya air waduk.

Pemerintah pun sudah mulai merespon…

Upaya yang Sudah Ditempuh oleh PDAM Tirta 
Kepri

Koordinasi, itulah bentuk respon yang dilakukan 
PDAM Tirta Kepri atas kondisi Waduk dan hutan 
lindung Sungai Pulai yang semakin memprihatinkan.

Pemerintah Pusat melalui Balai Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Aliran Sungai (Balitbang 
DAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Kemen LHK), Balai Wilayah Sungai 
(BWS) Sumatra IV, Kepala Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) Kabupaten Bintan, dan Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 
Kepulauan Riau merupakan pemangku kepentingan 
atas kelangsungan Hutan Lindung dan Waduk Sungai 
Pulai.  

PDAM Tirta Kepri telah berkoordinasi dengan empat 
pemangku kepentingan di atas bersama dengan BPKP.

Akankah waduk Sungai Pulai tinggal menjadi 
kenangan, akankah Waduk Sungai Pulai menjadi 
negeri dongeng. 

Tidak, sekali-kali tidak kami inginkan kepunahanmu 
wahai Sungai Pulai.

Kami masyarakat sangat merindukan senyum 
keceriaanmu dan kesembuhanmu wahai Waduk 
Sungai Pulai. 

Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan renungan 
dan menggugah hati kita semua, serta menemukan 
dokter yang bersedia memberikan obat paten yang 
mampu menyembuhkan penyakitmu wahai Waduk 
Sungai Pulai.

Pemeliharaan Waduk, penghijauan kembali, 
penanaman Pohon Pulai, dan penegakan hukum atas 
perusakan kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai 
menjadi tindak lanjut hasil koordinasi tersebut.

Walaupun upaya-upaya pemerintah di atas sudah 
dilakukan, tetapi perusakan dan pengalihan fungsi 
hutan masih tetap berlangsung sampai saat ini.

Apakah upaya pemerintah terhenti sampai di sini 
saja? Nantikan kelanjutannya…

***

Lihatlah kondisi dirimu sekarang wahai Waduk 
Sungai Pulai. Saat kemarau badanmu kurus, kering 
kerontang serta kau pamerkan tulang-belulang. Kau 
sekarang sungguh bernasib malang, dalam keadaan 
sakit dan meradang, suara deburan air sudah 
mulai meninggalkanmu, nyanyian burung-burung 
yang dahulu senantiasa menemani dan menghiasi 
indahnya hari-harimu kini mulai menghilang. 

Sudah banyak yang mendiagnosa penyakitmu wahai 
Sungai Pulaiku Sayang. Sudah ada yang mengobati 
penyakitmu namun obat yang kau dapat belum 
mampu menyembuhkan penyakitmu wahai Waduk 
Sungai Pulaiku malang. 

1

1

2

3

2

3

Kondisi Waduk Sungai Pulai tahun 2011, disaat 
asupan air masih melimpah
Kepedulian Masyarakat terhadap Kondisi Waduk 
Sungai Pulai
Wawancara Redaktur Majalah Sekupang ke PDAM 
Tirta Kepri Tanjungpinang
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Kenapa 
Tidak Jera?
Ruly Irawan

Belum lama ini, dalam perjalanan pulang setelah 
melakukan dinas luar kota, saya naik taksi dari Bandara 
Hang Nadim. Setelah masuk dalam taksi, saya langsung 

menyebutkan arah tujuan. Saya lihat identitas si pengemudi di 
dashboard mobil yang ternyata bernama AS (inisial). 

Seperti biasa, selama dalam taksi perjalanan pulang, terjadi 
obrolan antara saya dengan pengemudi taksi terkait asal-usul, 
tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Dari obrolan selama 
dalam taksi diketahui bahwa pengemudi taksi mempunyai suara 
berat dan serak dengan logat yang khas. Selain itu, pengemudi 
taksi tersebut juga pernah mendekam di lapas selama 6 bulan 
karena tersandung kasus BBM ilegal. Selama menjalankan 
usaha BBM ilegal, ia bisa mendapatkan  penghasilan 50 juta 
rupiah sehari dan mempunyai seorang sopir pribadi. Selama 
mendekam di lapas, dia mengenal banyak napi korupsi.

Apakah dia jera karena pernah masuk lapas? Ternyata tidak, 
dia tidak jera dan masih ingin masuk usaha BBM ilegal lagi 
begitu ada kesempatan. Malah dia menyarankan kepada saya 
untuk melakukan korupsi jika ada kesempatan, dan kalau mau 
korupsi jangan tanggung-tanggung sekalian yang besar.

Ketika ditanya tentang neraka, dia menjawab dengan 
entengnya agar mengimbangi dengan perbanyak amal baik, 
nyumbang pengemis, nyumbang rumah ibadah. Bagaimana 
kalau amalnya tidak diterima karena nyumbang dengan harta 
haram, dengan santainya dia menjawab minta ampun kepada 
Tuhan. Bagaimana kalau nanti kita mati sebelum bertobat 

kepada Tuhan, dan kembali dengan santainya dia menjawab 
bahwa sebenarnya dia tidak begitu yakin ada neraka. 

Dari cerita di atas,terpercik pertanyaan, kenapa ada pelaku 
korupsi seperti AS yang sudah dipenjara bahkan jatuh 
miskin tetapi masih belum jera. Ia bahkan masih ingin 
melakukan korupsi, hukuman badan yang diterimanya pun 
tidak membuat kapok, upaya pemiskinan pelaku korupsi 
yang sempat digadang-gadangkan oleh KPK jika diterapkan 
sepertinya juga tak efektif bagi AS ini.

Cerita di atas bersifat personal yaitu diri AS, lalu bagaimana 
perilaku korupsi dalam lingkup yang lebih luas? Contohnya 
Ranai, ibukota Kabupaten Natuna. Dengan jumlah 
penduduk kurang lebih hanya 11.868 jiwa di tahun 2017, 
ada ungkapan untuk Kota Ranai bahwa seluruh warga di 
Kota ini saling mengenal. 

Lalu bagaimana korupsi di Kota Ranai, Natuna? 
Berdasarkan data di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 
Riau dari tahun 2012 s.d. 2017, diketahui perkara tindak 
pidana korupsi yang pelakunya berdomisili di wilayah 
ini dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang. Bahkan 
pada tahun 2017, Kota Ranai mendapat peringkat sebagai 
daerah dengan kasus hukum tertinggi, khususnya untuk 
perkara korupsi di lingkup wilayah Provinsi Kepulan Riau 
sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 
Kepulauan Riau, Yunan Harjaka (www.kompas.com, 5 
Februari 2018).

Lalu kenapa masih tak jera?

Pendapat beberapa lembaga dan pakar mengungkapkan 
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Faktor yang menjadi penyebab masih terjadinya 
tindak pidana korupsi,  antara lain sebagai berikut.

- Menurut ICW ada 10 penyebab, di antaranya vonis 
untuk koruptor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
terlalu ringan dan putusannya tidak memiskinkan 
pelaku korupsi (www.tribunnews.com, 18 Februari 
2018), selain itu sistem yang ada masih memberikan 
kesempatan orang bertindak korupsi (www.
mediaindonesia.com, 2 Maret 2012).

- Menurut Drs. Suprayogi, M.Pd, Dosen Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, faktor 
lingkungan sosial tempat pelaku koruptor belum 
mendukung, yaitu belum menciptakan perasaan 
malu bagi pelaku  koruptor (www.antaranews.com, 
19 September 2008).

- Menurut KPK RI, antara lain menyatakan pemberian 
remisi kepada sejumlah narapidana korupsi dinilai 
mengurangi efek jera (rimanews.com, 18 Agustus 
2016).

Lalu mana yang lebih menjadi penyebab utama? 
Sistem tata kelola pemerintahan termasuk 
penegakan hukum yang rendah atau akhlak/
integritas yang kurang baik? Sebagai gambaran, 
saya pernah bertanya kepada beberapa sopir taksi 
di Kota Batam yang pernah membawa tamu warga 
negara Singapura. Menurutnya orang Singapura 
di Indonesia bertindak seenaknya, buang puntung 
rokok, buang ludah di sembarang tempat, sementara 
perbuatan–perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan 
di negaranya,  Singapura. Kenapa demikian? Karena 
di Singapura ada sanksi hukum yang tegas, ada 
sistem tata kelola yang kuat, sedangkan di Batam 
tidaklah demikian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak jeranya 
pelaku korupsi dan masih terjadinya perbuatan 
korupsi, dari yang paling dasar yaitu rendahnya 

akhlak atau integritas, lemahnya sistem hingga faktor 
lingkungan sosial budaya yang belum mendukung. 
Namun, dalam hal ini bukan saatnya untuk mencari 
mana yang lebih utama menjadi penyebabnya. Yang 
utama adalah mari segera bertindak sesuai porsinya 
untuk mengatasi penyebab-penyebab tersebut. 

BPKP melalui Bidang Investigasi sudah berupaya 
untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan dan 
percepatan pemberantasan korupsi melalui beberapa 
jenis kegiatan penugasan. Upaya pencegahan 
korupsi dilakukan melalui penugasan Sosialisasi 
Program Anti Korupsi (SOSPAK) atau Pengembangan 
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud 
Control Plan (FCP), dan Kajian Peraturan Berpotensi 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan terkait 
kegiatan represif pemberantasan korupsi, BPKP 
berupaya melalui kegiatan Audit Investigatif, Audit 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan 
Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Akankah negeri ini jadi sarang korupsi, tidak adakah 
penguasa yang masih punya hati nurani, jika korupsi 
mendarah daging di negeri ini, tunggulah saat 
kehancurannya nanti...

Faktor Penyebab 
Masih Adanya 
Korupsi
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Kondisi Kapabilitas APIP Kepri

Delapan Inspektorat daerah, itulah APIP yang ada di 
wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Awalnya, 
mereka masih enggan untuk bersolek sehingga masih 
tergolek di level 1.

Sebagai pengawal keuangan daerah, kondisi awal 
pada level 1 ini menunjukkan ketidakteraturan 
kinerja Inspektorat dan layanan Inspektorat yang  
belum profesional seperti  dipersyaratkan dalam 
standar organisasi profesi auditor.

Perlahan tapi pasti, Inspektorat/APIP di wilayah 
Kepri mulai merias diri…

Kini, engkau mulai meningkat ke level 2 wahai 
Inspektorat di seluruh penjuru Kepri. Pedoman, 
prosedur, dan kebijakan menunjukan kertertiban, 
keteraturan layanan dan kinerja yang telah engkau 
bangun. 

Komitmen dan dukungan kini mulai engkau rintis 
untuk menuju level 3. 

Layanan dan kebijakan yang telah engkau bangun 
sebelumnya mulai membuahkan hasil. Dahulu, audit/
pemeriksaan kepatuhan dan khusus yang engkau 
laksanakan. Kini, bertambah lagi dengan audit kinerja 
dan layanan konsultasi beserta kinerja lainnya yang 
berbasis aplikasi.

Itulah sekelumit kondisi Kapabilitas APIP di wilayah 
Kepri sampai dengan saat ini…

Tips dan Trik Menuju Level 3

Enam aspek, itulah yang perlu kita perhatikan 
untuk menuju level 3, mulai dari peran dan layanan; 
pengelolaan SDM; Praktik Profesional; Akuntabilitas 
dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan 
Organisasi; dan yang terkahir, Struktur Tata Kelola.

Menuju Level 3 
Kapabilitas APIP
Kencana Bayu Aji

Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) kini ramai diperbincangkan para pemimpin 
negeri. Laksana wanita cantik yang rajin merias 

diri di salon kecantikan. Namun, kita semua tentu belum 
memahami seutuhnya makna yang terkandung di balik 
kapabilitas APIP ini.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah 
bersinergi dan bertekad bersama dengan Inspektorat 
Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau untuk menargetkan Kapabilitas 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
pada tahun 2018 ini dapat mencapai Peningkatan 
Kapabilitas (PK) APIP Level 3 (integrated). 

Ketika PK APIP Level 3 ini telah dicapai, berarti 
kemampuan APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota di 
wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah sanggup 
melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, 
dan keekonomisan terhadap suatu kegiatan, serta 
mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Berangkat dari kenyataan tersebut, dalam rangka 
mewujudkan penguatan dan percepatan Peningkatan 
Kapabilitas APIP menuju Level 3 pada Inspektorat 
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau bersinergi 
dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di 
wilayah Provinsi Kepulaian Riau untuk bertekad di 
tahun 2018 ini dapat memasuki tahapan menuju 
posisi Level 3 (integrated) Kapabilitas APIP. Untuk 
menindaklanjuti komitmen tersebut, telah disusun 
beberapa strategi yang dapat mendukung proses 
capaian tersebut, yakni Penguatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah, yang diwujudkan 
dalam kegiatan Pembinaan JFA dan Pembentukan 
Auditor, Penilaian Kapabilitas APIP, Peningkatan 

Diklat peningkatan 
kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) APIPPeningkatan sarana 

dan prasarana

Peningkatan kuantitas dan 
kualitas auditor yang 
didasarkan pada jumlah 
beban kerja 

pendampingan dan 
pembekalan 

Membentuk Tim Self 
Assesment dan Tim 

Self Improvement 
Kapabilitas APIP

Mendorong memberikan 
pemahaman dan 
memberikan dukungan 
bimbingan teknis 

Mendorong dan 
mengoptimalkan 
kegiatan Pelatihan 
Kantor Sendiri (PKS)

STRATEGI 
PENINGKATAN 
KAPABILITAS APIP

freepik.com
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Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, dan Fasilitasi 
Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Profesi, 
yang diwujudkan dengan:

-Membentuk Tim Self Assessment dan Tim Self 
Improvement Kapabilitas APIP yang bekerja untuk 
menginventarisir dan mengakomodasi semua 
komponen/elemen pendukung peningkatan leveling 
tersebut.

-Adanya pendampingan dan pembekalan berupa 
kegiatan bimbingan teknis, coaching clinic dan 
jasa konsultasi yang dilakukan oleh Perwakilan 
BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk memfasilitasi 
kelancaran kinerja Tim Self Assesment dan Tim 
Self Improvement Kapabilitas APIP pada Inspektorat 
Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau.

-Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan 
kapabilitas APIP.

-Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
APIP, dengan menawarkan Diklat Pembentukan 
dan Diklat Substansi kepada SDM APIP di wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau.

-Peningkatan kuantitas dan kualitas auditor yang 
didasarkan pada jumlah beban kerja yang harus 
dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/
Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

-Mendorong memberikan pemahaman dan 
memberikan dukungan bimbingan teknis kepada 
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat segera mulai 
merancang, membangun, dan menerapkan sistem 
aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran 
tugas-tugas pengawasan.

-Mendorong dan mengoptimalkan kegiatan Program 
Pelatihan Mandiri (PPM) di Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan 
Riau sebagai salah satu sarana efektif meningkatkan 
kapabilitas APIP.

Dengan terwujudnya harapan dari komitmen untuk 
meraih kapabilitas APIP pada level 3 (integrated) di 

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau, tentu saja akan berdampak 
bagi APIP untuk mampu melaksanakan perannya 
dengan handal dan profesional dalam menilai 
dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan 
keekonomisan, serta memberikan saran kepada 
manajemen, yang mencakup area tata kelola, 
manajemen risiko dan pengendalian. Tentunya 
untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 tersebut 
memerlukan kerja keras, dukungan, dan partisipasi 
inter dan antar instansi serta keteguhan tekad dan 

Pelatihan dan Pendidikan kepada 
auditor di masing-masing 
Inspektorat wilayah Kepulauan 
Riau sebagai bentuk peningkatan 
kapabilitas APIP 

semangat yang pantang menyerah.

Dengan segala upaya dan jerih payah, semua jalan 
yang susah akan menjadi mudah, menuju kapabilitas 
level 3, sesuai dengan slogan “bersama kita bisa”.
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CORPORATE CARD:
MUDAH ATAU SUSAH?

Yessi Febrianti

Belanja barang yang diakomodasi dengan kartu 
kredit terdiri atas:

1. Belanja barang operasional
2. Belanja barang non-operasional
3. Belanja barang persediaan
4. Belanja sewa
5. Belanja pemeliharaan
6. Belanja barang perjalanan dinas

Ada dua jenis Kartu Kredit Pemerintah, yaitu kartu 
kredit untuk belanja operasional dan untuk belanja 
perjalanan dinas. Limit pembayaran kartu kredit 
belanja operasional kepada satu penyedia barang/
jasa maksimal 50 juta rupiah per bulan per kartu, 
dan untuk kartu kredit belanja perjalanan dinas 
maksimal 20 juta rupiah per bulan per kartu. 
Pembayaran yang melebihi limit dapat dilakukan 
dengan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perbendaharaan.

Satuan kerja K/L yang akan menggunakan Kartu 
Kredit Pemerintah harus melakukan perjanjian 
kerjasama dengan pihak Bank HIMBARA (Himpunan 
Bank Milik Negara) yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. 
Perjanjian ini ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA). Berdasarkan perjanjian tersebut, 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan 
nama-nama pemegang kartu kredit kepada KPA 
untuk ditetapkan sebagai pemegang kartu kredit. 
Pemegang kartu kredit membuat Daftar Pengeluaran 
Riil dengan kartu kredit (DPR kartu kredit) setiap 
selesai melakukan transaksi dengan melampirkan 
bukti pengeluaran.  Berdasarkan DPR kartu kredit, 
disusun Daftar Pembayaran Tagihan kartu kredit 
(DPT kartu kredit) yang merupakan daftar tagihan 
terverifikasi yang telah disahkan oleh PPK. Bendahara 
Pengeluaran memungut dan menyetorkan pajak 
atas seluruh transaksi pembayaran yang dikenakan 
pajak. Kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan 
pembayaran kepada bank penerbit kartu kredit. 
Selanjutnya dilakukan mekanisme penggantian 

uang persediaan sebagaimana yang telah dijalankan 
selama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kenapa Harus Corporate Card?

Corporate Card (Kartu Kredit Pemerintah) dapat 
mengurangi risiko ketidaktersediaan kas pada 
bendahara pemerintah. Selama ini sering terjadi 
keterlambatan pembayaran atas kegiatan karena 
uang kas pada bendahara tidak cukup akibat belum 
diambil dari bank atau SP2D yang belum cair.

Manfaat lainnya adalah mengurangi penggunaan 
uang tunai dalam transaksi keuangan negara, 
mengurangi idle cash terhadap penggunaan Uang 
Persediaan, aman dalam bertransaksi, mengurangi 
potensi adanya fraud dalam bertransaksi, dan lebih 
akuntabel karena setiap transaksi yang menggunakan 
Kartu Kredit Pemerintah pasti akan tercatat dalam 
bukti tercetak/slip pembayaran. 

Kartu Kredit Pemerintah memberi kemudahan bagi 
pejabat pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan 
kegiatan yang nilainya di bawah 50 juta rupiah. 
Pembayaran barang/jasa dapat dilakukan hanya 
dengan menggesek Kartu Kredit Pemerintah di alat 
EDC pada penyedia barang/jasa. Pembayar tidak 
perlu membawa uang tunai dan barang/jasa yang 
dibutuhkan dapat langsung tersedia.

Untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan 
perjalanan dinas, tidak perlu lagi meminta uang 
muka kepada bendahara. Pejabat/pegawai pemegang 
kartu kredit dapat membayar biaya penginapan, 
transportasi, dan sewa kendaraan. Akan tetapi, Kartu 
Kredit Pemerintah tidak dapat digunakan untuk 
penarikan uang tunai.

Penggunaan Corporate Card ini telah mendapat 
dukungan pemerintah melalui Peraturan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tanggal 
28 September 2017 tentang Uji Coba Pembayaran 
dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan 

Kartu Kredit Pemerintah (Corporate Card) merupakan alat pembayaran 
dengan kartu kredit untuk belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit 
ini merupakan alat pembayaran terkait penggunaan Uang Persediaan 
pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.  
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Uang Persediaan dan Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tanggal 
29 September 2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba 
Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka 
Penggunaan Uang Persediaan. Peraturan ini tetap 
mengacu kepada peraturan pengelolaan keuangan 
negara yang masih berlaku, antara lain Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/
PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap.

Implementasi Corporate Card

Uji coba penerapan penggunaan Corporate Card di 
Indonesia dilakukan secara bertahap.

Tahap I dilaksanakan mulai Oktober 2017 sampai 
dengan Maret 2018 pada 6 satuan kerja lembaga, 
yang terdiri dari Satker Istana Kepresidenan Jakarta  
Kementerian Sekretaris Negara, Satker Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan, Satker Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan, Satker Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan, Satker Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, dan Satker Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahap II dilaksanakan mulai November 2017 sampai 
dengan Maret 2018, pada seluruh satuan kerja vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan.

Tahap III dilaksanakan mulai Februari 2018 sampai 
dengan Maret 2018, pada 83 satuan kerja sekretariat 
K/L.

Adakah Hambatannya?

Implementasi terhadap pola pembayaran baru 
tentunya memiliki hambatan. Untuk wilayah 
tertentu di Kepulauan Riau, penyedia barang/jasa 
yang menggunakan alat pembayaran dengan kartu 
kredit masih sedikit. Infrastruktur pendukung juga 

belum dapat diandalkan, seperti seringnya gangguan 
jaringan satelit sehingga alat EDC gagal merekam 
pembayaran. 

Satuan kerja yang menggunakan kartu kredit juga 
perlu menyusun prosedur teknis untuk mengawasi 
penggunaan kartu kredit oleh setiap pemegang kartu 
kredit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi 
risiko tagihan yang tidak dapat disetujui oleh PPK. 

Panduan perlakuan teknis terhadap tagihan 
yang berbeda tanggal pembelian dengan tanggal 
pembayarannya juga harus disusun. Hal ini terkait 
dengan pembukuan transaksi dan perlakuan 
akuntansi terhadap transaksi tersebut. 

***

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah memudahkan 
jika komponen pendukungnya tersedia dan dapat 
diandalkan. Implementasi kartu kredit mensyaratkan 
penyedia barang/jasa menggunakan alat pembayaran 
dengan kartu kredit, jaringan telekomunikasi 
yang mudah diakses, dan tersedianya petunjuk 
pelaksanaan teknis pertanggungjawaban dan 
pembukuan transaksi.

Akan tetapi, hingga saat ini kebutuhan komponen 
pendukung tersebut belum terpenuhi. Permasalahan 
serupa juga terjadi di berbagai negara yang masih 
mempunyai kendala insfrastruktur, seperti kendala 
kestabilan jaringan. Kendala tersebut berakibat pada 
rendahnya tingkat transaksi elektronik di masyarakat, 
sehingga dikhawatirkan pengguna kartu kredit 
pemerintah pun tidak familiar dengan pengelolaan 
risikonya.

Terlepas dari berbagai hambatan yang ada, 
perkembangan teknologi dan tuntutan akuntabilitas 
menjanjikan peluang pembayaran secara elektronik. 
Masyarakat belajar, meski belum sepenuhnya, bahwa 
transaksi elektronik dapat sangat memudahkan 
kehidupan sehari-hari. Hal yang sama berlaku 
pada Kartu Kredit Pemerintah; cepat atau lambat, 
akan tiba saatnya ketika penyusunan SPJ manual 
atau pengambilan uang muka menjadi masa lalu. 
Untuk itu, Kartu Kredit Pemerintah memang perlu 
diperkenalkan.

Harentama Fardhani

SAJIAN MANTAP 
UNTUK DISANTAP

Sekilas Ulasan Kuliner Kepulauan Riau

Wisata belanja dan pantai merupakan dua hal yang muncul dalam benak 
masyarakat jika menyebut nama Kepulauan Riau (Kepri). Tidak berhenti di 
situ saja, ternyata Provinsi ini juga menyajikan banyak ragam kuliner yang 

menggugah selera.

Kuliner khas Kepri tidak jauh berbeda dengan kuliner di beberapa daerah Indonesia 
seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 
serta saudara tuanya, Riau daratan. Bedanya adalah kuliner di sini sedikit banyak 
dipengaruhi oleh budaya suku Melayu, India, dan etnis Tionghoa. Hal ini tidak lepas 
dari fakta sejarah bahwa Kepri merupakan daerah transito perdagangan dari beragam 
etnis dan bangsa Nusantara maupun Asia. Kondisi geografis kepulauan, tentunya 
menjadikan hidangan laut sebagai bahan utama pada beberapa masakan di Kepri.

Sekelumit daftar kuliner disajikan dalam artikel ini, sekadar mengenalkan kepada 
para wisatawan agar tidak lupa menikmati hidangan khas Kepri ketika berkunjung 
ke wilayah ini.
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Ikan Asam Pedas
Hidangan ikan asam pedas dikenal secara luas di Sumatera dan di 
Semenanjung Melayu. Hidangan ini dapat ditemukan dengan mudah di 
seluruh Rumah Makan Padang yang ada di Indonesia dan Malaysia, bahkan 
telah menjadi masakan khas masyarakat Melayu dan Aceh. Namun racikan 
bumbu yang digunakan berbeda menurut daerah masing-masing.

Asam pedas merupakan masakan kuah yang di dalamnya terdapat bumbu 
pedas dan asam serta dilengkapi dengan sayuran. Di Kepri, asam pedas lebih 
sering dipadukan dengan ikan laut dan dibumbui dengan asam jawa, cabai, 
kunyit, serai, dan lengkuas.

Ikan yang paling khas di Kepri untuk dimasak dengan sajian asam pedas 
adalah ikan sembilang. Sekilas bentuk dan tekstur daging ikan sembilang ini 
mirip dengan ikan lele. Bedanya, ikan Lele hidup di air tawar sementara ikan 
Sembilang hidup di laut. Kalau disantap, asam pedas sembilang ini terasa 
nikmat, apalagi ketika tengah hangat-hangatnya. Tidak banyak rumah 
makan yang menyediakan asam pedas sembilang, namun hampir dipastikan 
hidangan ini akan selalu ada di kota Tanjungpinang. Hidangan ini sangat 
cocok kita santap ketika break di siang hari sambil menikmati deburan 
ombak di tepi pantai. 

Sup Ikan
Hidangan satu ini tidak kalah tenar dengan asam pedas, bedanya sup ikan dimasak dalam 
kuah bening yang hangat. Walupun sama-sama disajikan dalam mangkuk besar untuk 
disantap beramai-ramai, sup ikan memberikan sensasi kesegaran yang berbeda. Sup 
Ikan Batam ini biasanya berbahan utama potongan ikan tenggiri atau ikan kakap yang 
sebelumnya telah dipisahkan dari tulangnya. Potongan ikan ini dilumuri dengan putih 
telur untuk menghilangkan bau amis, kemudian dimasak bersama rempah-rempah dan 
dicampur dengan belimbing wuluh dan tomat hijau. Potongan sawi putih ataupun hijau 
juga turut dimasukkan ke dalam sup ini, untuk mempercantik tampilan dari Sup Ikan 
Batam ini.

Makanan kaya protein ini semakin berkembang di era milenial. Sop ikan kini tidak hanya 
berisi ikan, pengunjung dapat memilih sop berisi udang, cumi, juga tambahan mi ataupun 
mihun. Beberapa rumah makan di Batam juga menawarkan sop ikan dengan sensasi 
tomyam untuk memberikan sensasi pedas.  

Sup ikan yang khas ini dapat ditemui di Kota Batam maupun Tanjungpinang. Bedanya 
adalah sup ikan di Tanjungpinang berasal dari ikan segar, di mana kita masih dapat 
melihat dan memilih jenis ikan yang akan dimasak dan dihidangkan. Jadi tidak perlu 
bingung, coba saja keduanya, bukan?

1. Sup Ikan
2. Asam Pedas Sembilang
3. Mie Tarempa

1

2 3
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Mie Tarempa
Mie Tarempa atau Mie Siantan dibuat dari mi kuning 
dari tepung terigu, telur, kecambah, dan potongan 
ikan laut yang digoreng dengan bumbu cabai serta 
kecap. Mie Tarempa dapat kita pilih untuk dimasak 
goreng kering, berkuah banyak (basah), maupun 
kuah kental (lembab), dan selalu disajikan dengan 
irisan cabai hijau.

Sesuai dengan namanya, mi berbentuk gepeng 
ini berasal dari Tarempa, Kabupaten Kepulauan 
Anambas. Mie Tarempa sangat pas untuk sarapan 
pagi liburan Anda di Anambas sembari menikmati 
indahnya sunrise. Namun, Anda tidak perlu jauh-
jauh ke Anambas untuk menikmati Mie Tarempa. 
Sekarang hidangan Mie Tarempa sudah dapat ditemui 
di seluruh Kabupaten maupun Kota di Provinsi 
Kepulauan Riau

Gonggong
Gonggong, yang sepintas mirip keong atau siput 
ini, dikenal dalam bahasa latin sebagai Strombus 
Canurium dan masih tergabung dalam famili atau 
rumpun Molusca. Hewan laut ini banyak ditemukan 
di Perairan Tanjung Uban, Desa Lobam, Pulau Bintan, 
dan Batam. 

Biasanya, gonggong dihidangkan dengan cara direbus 
dan disantap bersama dengan sambal khusus yang 
memiliki aroma khas. Makanan ini biasanya dijadikan 
hidangan pembuka sambil menunggu hidangan 
utama tiba. Kandungan gizi makanan ini sangat 
tinggi dan konon dapat meningkatkan hormon dan 
vitalitas kaum pria. Namun, perlu diperhatikan bagi 
wisatawan yag sudah “berumur” agar membatasi 
kenikmatan menyantap gonggong, mengingat 
kandungan kolesterolnya yang cukup tinggi.

Mie Lendir
Makanan khas Kepulauan Riau yang satu memang 
memiliki nama yang aneh. Namun, mi ini justru 
merupakan salah satu menu sarapan terfavorit di 
Kepri. Mie Lendir merupakan salah satu makanan 
khas dari Kota Tanjungpinang. Mie Lendir tersebut 

memiliki kuah kental berwarna cokelat. Dalam kuah 
ini dicampurkan beberapa bahan seperti kacang 
tanah dan ubi jalar yang menjadi bahan dasarnya. 
Mie Lendir ini menggunakan mi biasa, yaitu mi 
kuning. Makanan ini biasa dijual di warung-warung 
makanan. Namanya sendiri berasal dari kuahnya 
yang kental, sehingga terlihat seperti lendir.

Nasi Dagang
Nasi Dagang merupakan sajian khas Kepri yang 
disajikan dengan dibungkus daun pisang. Nasi 
Dagang adalah nasi berbumbu bawang merah, biji 
kelabet, dan daun serai, dengan lauk kari ikan tongkol 
atau tenggiri. Pilihan lauk lainnya untuk Nasi Dagang 
adalah kari kambing atau kari kepala ikan. Nasi 
Dagang berbeda dengan nasi lemak yang umumnya 
dihidangkan bersama ikan bilis dan telur.

Hidangan ini disebut Nasi Dagang karena pada zaman 
dulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung yang 
pergi berdagang. Sewaktu bepergian jauh, pedagang 
membawa nasi berisi kari ikan dan acar yang 
dibungkus daun pisang.

***

Ragam Kuliner kali ini menampilkan sekilas sajian 
khas Kepri. Kepri sendiri masih memiliki banyak 
sajian lainnya yang terbagi dalam kelompok makanan 
kecil, minuman, maupun oleh-oleh yang akan kami 
bahas di Sekupang edisi berikutnya. Salam Kuliner 
Nusantara!

1. Gonggong
2. Mie Lendir
3. Nasi Dagang

1

2

3
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BARELANG 
SI P ENGHUBUNG 7 PULAU

Barelang….megahnya jembatanmu, indahnya panorama yang mengelilingimu, 
salah satu titipan Illahi, senantiasa menggoda hati setiap insani.

Asih Winarti
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Barelang, itulah namamu, adalah salah satu jembatan utama di Batam yang 
menghubungkan tujuh pulau yang berurutan satu sama lain. Kau dikelilingi 
dengan panorama yang sangat indah, layaklah jika kau dijadikan sebagai ikon 

Kota Batam.

Tidaklah lengkap kalau ke Batam tanpa singgah dan berfoto di objek wisata Jembatan 
Barelang. Selain berkunjung ke Jembatan Barelang, pengunjung pun bisa berkunjung ke 
bekas kamp pengungsian Vietnam dan wihara yang sampai saat ini masih terawat dan 
menjadi tempat peribadatan. Bekas kamp pengungsian Vietnam dan wihara tersebut ada 
di Pulau Galang. Di tahun 2010, Barelang dijadikan sebagai ikon program Visit Batam.

Jembatan Barelang menghubungkan 7 gugusan  pulau yang saling berurutan satu sama 
lain yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setotok, Pulau Rempang, Pulau 
Galang, dan Pulau Galang Baru. Barelang merupakan akronim dari BAtam, REmpang, 
dan GaLANG yang merupakan 3 pulau terbesar dari 7 pulau tersebut. 

Sebagai rasa syukur dan penghargaan yang tinggi, masyarakat pun memberikan nama 
popular Barelang untuk jembatan satu atau jembatan utama yang menghubungkan 
Pulau Batam dan Pulau Tonton. Jembatan utama Barelang juga dikenal dengan nama 
Jembatan Habibie, sedangkan nama asli jembatan tersebut adalah Jembatan Fisabilillah. 

Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang menghubungkan satu pulau dengan 
pulau lainnya, yaitu Jembatan Tengku Fisabilliah (Jembatan I) yang menghubungkan 
antara Pulau Batam dengan Pulau Tonton, Jembatan Nara Singa (Jembatan II) yang 
menghubungkan Pulau Tonton0 dengan Pulau Nipah, Jembatan Raja Ali Haji (Jembatan 
III) yang menghubungkan Pulau Nipah dengan Pulau Setokok, Jembatan Sultan Zainal 
Abidin (Jembatan IV) yang menghubungkan Pulau Setokok dengan Pulau Rempang, 
Jembatan Tuanku Tambusai (Jembatan V) yang menghubungkan Pulau Rempang dan 
Pulau Galang, dan Jembatan Raja Kecik (Jembatan VI) yang menghubungkan Pulau 
Galang dengan Pulau Galang Baru.

Ayo ke Barelang

Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Kota Batam yang murah namun cukup 
memberikan kepuasan mata dan hati, Barelang sangatlah cocok bila dijadikan 
tempat wisata keluarga. Megahnya jembatanmu, indahnya bentangan laut 
warna biru tosca, lalu-lalang kapal nelayan, hijaunya pepohonan, seakan 
melambaikan tangan dan memanggil-manggil wisatawan lokal, domestik, 
maupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati keindahan alammu. 
Sebagai pengunjung setiamu, wisatawan lokal tiada henti-hentinya datang 
mengunjungimu walaupun sekadar untuk santai dan melepas kepenatan. 
Tiada bosannya mata ini menatap indahnya laut dari Jembatan, indahnya 
langit sore warna oranye kemerahan di saat mulai datang sang malam, 
ataupun hanya sekedar untuk melepas kerinduan kepadamu walau hanya 
ditemani sepotong jagung bakar sambil santai menikmati segarnya angin laut. 

Untuk menuju ke lokasi Jembatan Barelang, Anda  harus  mempunyai  kendaraan  
sendiri agar bisa menuju ke lokasi karena tidak ada transportasi umum menuju 
jembatan Barelang. Jarak tempuh sekitar kurang lebih 20 km dari pusat Kota Batam.

Di sana banyak tempat menarik dan instagrammable yang bisa dijadikan spot foto 
di sekitar Jembatan, jadi Anda tidak usah khawatir kehabisan spot foto. Bagi para 
wisatawan domestik dan mancanegara, bagaimana jika Anda jalan–jalan sendiri? 
Tidak bisa mengambil foto bagus di Jembatan Barelang? Tidak perlu 
khawatir dan takut. Ada banyak fotografer keliling di sekitar jembatan 
yang selalu siap membantu mengabadikan foto Anda di Jembatan Barelang.
Sudah puas berfoto, selfie dan berkeliling, ingin beristirahat? Tidak perlu khawatir 
karena ada banyak warung di sekitar jembatan yang menjual makanan ringan, 
jagung bakar, kelapa muda, dan banyak lagi. Kalau lapar? Itu pun tak perlu 
khawatir karena ada banyak restoran seafood di sekitar Jembatan Barelang. 
So, let’s go to Barelang!
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Untuk mengenal lebih dekat dengan BPKP Kepri, 
kami hadirkan aneka kegiatan selama tahun 2018.

Ragam Peristiwa
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Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 
Pembangunan Kepulauan Riau tercermin dari Laporan 
Gubernur yang disusun oleh Perwakilan BPKP 
Kepulauan Riau tiap semester.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau,
Panijo, menyerahkan Laporan Gubernur Semester II 
Tahun 2017 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin 
Basirun, pada tanggal 14 Februari 2018. 

PENYERAHAN 
LAPORAN 
GUBERNUR

1

Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja 
Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 
bersama dengan BPKP Kepri, BPK Kepri, BPS Kepri, 
beserta jajaran pejabat dari Pemprov Kepri dan 
Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kepri pada tanggal 
15 Februari 2018 di KPU Bea Cukai. 

Kepala Perwakilan BPKP Kepri Panijo 
menyampaikan kondisi akuntabilitas keuangan 
dan pembangunan terkini di wilayah Kepri kepada 
Komisi XI DPR RI.

KUNJUNGAN KERJA DPR RI

2

...................................................

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bagi pemerintah 
daerah dan instansi vertikal di wilayah Kepri, inilah yang 
menjadi tujuan kegiatan Workshop SPIP. Kegiatan ini 
diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018 dan bertempat 
di Aula Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepri. 

WORKSHOP SPIP

3
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5
............................................................................................................

KUNJUNGAN 
BPKP PUSAT
BPKP Provinsi Kepri...
Kau kini pandai berbenah diri...
hingga menarik untuk dikunjungi...
dari pejabat daerah sampai Pak Deputi...

Tercatat ada 3 kali kunjungan, yaitu 
Deputi Akuntan Negara Bonny Anang 
Dwijanto pada tanggal 6 April 2018, Deputi 
PIP Bidang Politik Hukum Keamanan 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Polhukam PMK) Ernadhi Sudarmanto pada 
tanggal 26 April 2018, dan Sekretaris Utama 
Dadang Kurnia pada tanggal 8 Mei 2018. 
Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai 
wahana untuk menampung aspirasi dan 
masukan kepada BPKP Pusat sebagai 
bentuk koordinasi dan komunikasi yang 
baik.

PERESMIAN 
LABORATORIUM 
BPKP KEPRI

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin 
Basirun dan Kepala Perwakilan BPKP Kepri, 
Panijo meresmikan laboratorium komputer 
BPKP Kepri pada tanggal 6 April 2018.
Aplikasi yang dilayani dalam 
laboratorium ini antara lain adalah Sistem 
Informasi Manajemen Keuangan Daerah 
(SIMDA) Perencanaan, SIMDA Keuangan, 
SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA 
Pendapatan, Kasda Online/Cash Management 
System (CMS), Sistem Informasi Keuangan 
Desa (Siskeudes), SIA BLUD, SIA PDAM, dan 
SIA BUMDes.

Ayo optimalkan laboratorium ini sebaik 
mungkin!

4
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6

SENIN BERSAMA BAPAK
Jam pimpinan yang bertajuk “Senin 
Bersama Bapak” selalu kami laksanakan 
pada hari Senin.
Memperoleh arahan dari pimpinan dan 
masukan dari pegawai, serta doa bersama 
pagi menjadi tujuan utama dari kegiatan 
yang kami laksanakan ini..........................................................

...
...
...
...
...
...

JUMAT BERSERI 
DI BPKP KEPRI
Di tengah-tengah kesibukan tugas selama hari kerja, kami selalu 
menyempatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan olahraga. Beragam 
kegiatan olahraga rutin dilaksanakan di hari Jumat berseri di BPKP Kepri.  
Senam pagi, penghijauan, pertandingan bola voli, dan Gowes Club terma-
suk kegiatan yang yang rutin kami laksanakan di hari Jumat. 
Sportivitas, kesehatan, dan kebersamaan.
Inilah yang selalu kami bangun dan junjung tinggi agar layanan prima 
tetap terjaga.

7
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8
PEMBUKAAN 
PORSENI 
HUT BPKP KE-35

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembukaan 
Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) dalam rangka 
peringatan HUT BPKP ke-35 kali ini lebih meriah. 
Pelepasan 3 dan 5 burung dara menandakan bahwa usia 
BPKP kini telah menginjak 35 tahun.
Tidak hanya itu, pembukaan PORSENI dimeriahkan juga 
dengan yel-yel dari masing-masing kontingen bidang, 
mulai dari TU, IPP, APD, AN, Investigasi, P3A, Dharma 
Wanita, dan THL. 
Kekompakan, kebersamaan, dan kreativitas menjadi 
nilai lebih yang ditunjukkan oleh masing-masing 
kontingen PORSENI.

FAMILY
GATHERING
Merekatkan rasa asah, asih, dan asuh.
Inilah yang menjadi tujuan pelaksanaan 
Family Gathering di BPKP Kepri. Keluarga 
besar pegawai BPKP Kepri saling berbagi 
cerita, keceriaan, dan pengalaman hidup 
dalam kegiatan ini. Jalan Sehat, Dance 
Battle, Karaoke Bersama Bapak, dan 
beraneka lomba anak-anak memeriahkan 
kegiatan Family Gathering.
Pembagian Door Prize dan hadiah hiburan 
lainnya, mulai dari sepeda, kulkas, TV LED, 
bahkan deterjen dan sembako turut 
meramaikan acara yang juga ditujukan 
dalam rangka memperingati HUT BPKP 
ke-35.

9
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