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Bismillahirrohmanirrohim
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi
Robbi, atas segala nikmat yang dilimpahkan
kepada hambanya.

Jadilah orang yang selalu bisa merasa, bukan yang merasa bisa
Panijo (1963-2018)

Sebelumnya kami ucapkan turut berduka atas
berbagai macam ujian dan cobaan yang datang
silih berganti di negeri ini, mulai dari bencana
gempa bumi di Lombok, tsunami di Palu dan
Donggala, jatuhnya Pesawat Lion Air JT610, serta
berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Kepala
Perwakilan kami, Bapak Panijo dan Korwas
Bidang Investigasi, Bapak Raplan Lumbanbatu.
Semoga semua yang telah mendahului kita,
diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga
yang dtinggalkan diberikan kesabaran dalam
menghadapinya.
Di tengah kedukaan yang mendalam ini,
kita harus tetap berdiri tegak menjalankan
kewajiban dalam memenuhi target yang sudah

ditetapkan dengan penuh semangat dan rasa
syukur. Alhamdulilah, Majalah Sekupang edisi
kedua ini dapat terbit dengan topik utama
10 Tahun SPIP. Selain topik utama tersebut,
dalam majalah Sekupang edisi kedua ini juga
mengulas berbagai topik terkait pengawasan,
pembangunan, dan budaya lokal.
Kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung atas penerbitan majalah
Sekupang edisi kedua ini. Tak lupa kami juga
menyampaikan permohonan maaf apabila
dalam majalah Sekupang edisi kedua ini masih
banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami
sangat menunggu masukan dari pembaca guna
menyempurnakan majalah Sekupang edisi
selanjutnya. Kami berharap majalah ini dapat
memberikan manfaat dan tambahan informasi
kepada para pembaca.

Plt. Kepala Perwakilan,
Sujito
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Pindai untuk mengunduh
Majalah Sekupang Vol. 1

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

4

Majalah Sekupang

Majalah Sekupang

5

Cerita Pengawasan

Cerita Pengawasan

T

ahun 1983, 25 tahun sebelum terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP, Pemerintah sudah memiliki sebuah model pengendalian yang disebut
Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat diatur dalam Inpres Nomor 15 Tahun
1983 yang dalam penetapannya berlandaskan pada Kepres Nomor 31 Tahun 1983
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

SEBELUM
SPIP
Dedi Sinaga dan Muaz Fauzi
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Secara harfiah, pelaksanaan
Waskat terbatas pada pengawasan yang dilakukan oleh
atasan langsung kepada bawahannya, namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan
masukan dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif,
dan pengawasan masyarakat,
sehingga menjadikan Waskat sebagai model pengendalian yang
efektif.
Implementasi Waskat lebih rinci diatur dalam pedoman yang
ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 tahun 1989 dan Kepmenpan Nomor 93/MENPAN/1989
yang kemudian diperbaharui
dengan Kepmenpan Nomor 30
tahun 1994. Dalam aturan tersebut sasaran dari pelaksanaan
Waskat adalah meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pen-

capaian sasaran pelaksanaan tugas, menekan penyalahgunaan
wewenang, menekan kebocoran
dan pemborosan keuangan negara serta pungutan liar, mempercepat penyelesaian perijinan
dan peningkatan layanan masyarakat, dan mempercepat pengurusan kepegawaian.

untuk menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern secara
menyeluruh.
Undang-undang
inilah (UU Nomor 1 Tahun 2004
pasal 58 ayat 1 dan 2) yang dan
menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Reformasi di bidang Keuangan
Negara yang ditandai dengan
lahirnya tiga paket undang-undang keuangan negara, salah satunya UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan pemerintah

Benang merah Waskat dengan SPIP dapat dilihat pada
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004
Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat Dalam

Felicitas Ekanty

Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus,
dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya, secara
preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Penyelenggaraan Pemerintahan
yang diterbitkan pada tanggal
26 April 2004 setelah reformasi
keuangan Negara. Kepmenpan
tersebut mengatur pelaksanaan
Waskat yang baru sekaligus
membatalkan Kepmenpan sebelumnya, yang mengatur tentang
waskat yaitu Kepmenpan Nomor
93/MENPAN/1989 dan Kepmenpan Nomor 30 tahun 1994.

Faktor Perbedaan

Pengawasan Melekat
KEP/46/MPAN/4/2004

Waskat dan SPIP sama-sama
berbicara tentang pengendalian,
tercapainya tujuan organisasi
dan pemenuhan aspek efektif
dan efisien, keamanan asset, keandalan laporan serta ketaatan,
namun dalam dimensi yang
berbeda. Perbedaan keduanya
dapat dilihat dalam tujuh faktor,
yaitu Subjek, Predikat, Objek, Tujuan, Penekanan, Syarat Keberhasilan, dan Unsur.
SPIP
PP 60 Tahun 2018

Subjek

Pimpinan

Pimpinan dan Seluruh Pegawai

Predikat

Segala Upaya yang dilakukan dalam
suatu organisasi

Proses yang intergral yang dilakukan
secara terus menerus

Objek

seluruh kegiatan pegawai

tindakan dan kegiatan pimpinan dan
seluruh pegawai

Tujuan

untuk mengarahkan

untuk memberikan keyakinan yang
memadai

Penekanan Efisien, Efektif,
Aman dan Taat

keterangan pencapaian tujuan
organisasi

syarat kegiatan untuk pencapaian
tujuan organisasi

Syarat Keberhasilan

1. Lingkungan Pengendalian
Manajemen yg Kondusif.
2. Kemampuan Memprediksi dan
Mengantisipasi Risiko.
3. Aktivitas Pengendalian yang
Memadai.
4. Informasi dan Komonikasi yang
Efektif.
5. Adanya Pemantauan, Evaluasi dan
Tidak Lanjut.

adanya komitmen dari pimpinan
organisasi (tone at the top) dan
keterlibatan seluruh pegawai untuk
menyelenggarakan SPIP di unit kerjanya

Unsur-unsur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Dari perbedaan tersebut dapat
diketahui bahwa enam syarat
keberhasilan Waskat dalam
Kepmenpan nomor KEP/46/M.
PAN/4/2004 sangat identik
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Kepmenpan nomor KEP/46/M.
PAN/4/2004 mencoba merubah konsep Waskat dari yang semata-mata berupa pengawasan
yang dilakukan oleh pimpinan/
atasan masing-masing satuan
organisasi/satuan kerja terhadap
bawahannya, menjadi lebih menekankan pada sistem pengendalian intern.
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Pengorganisasian
Pembinaan Personil
Kebijakan.
Perencanaan
Prosedur
Pencatatan
Pelaporan
Supervisi dan Reviu Intern

Pindai untuk mengunduh
Profil BPKP Kepulauan Riau

Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko
Kegiatan Pengendalian
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian Intern

dengan lima unsur SPIP yang
diterbitkan empat tahun kemudian dalam PP nomor 60 tahun
2008.
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Tahun sudah, Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
(SPIP)
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2008 diusung untuk meningkatkan kualitas pengendalian
intern pemerintah. Sudah sejauh
mana SPIP membantu peningkatan transparansi dan mitigasi tindak pidana korupsi? Ya,
SPIP hanyalah alat wajib yang
digunakan instansi pemerintah
untuk membantu pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi. Tapi,
apakah dalam pemenuhan kewajiban itu, instansi pemerintah
tetap mengarah ke ultimate
goal – peningkatan transparansi dan pencapaian target kinerja? Apakah upaya pencapaian
level 3 maturitas SPIP, sekaligus
merupakan upaya dalam penanggulangan fraud atau tindak
pidana korupsi? Ataukah sebatas pemenuhan administrasi
yang kurang berdampak pada
peningkatan kualitas day-to-day
operations.
Definsi SPIP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 tahun
2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.”
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10 TAHUN
SPIP
Relevansi antara Persepsi
Unit Pemerintahanan dengan
Kebutuhan Nyata
Rudy Hendra Prasetiya

vecteezy.com

Lima unsur SPIP adalah lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, dan
pemantauan
pengendalian
intern. Kelima unsur tersebut
merupakan satu kesatuan yang
saling berhubungan yang digerakkan oleh manusia di dalamnya. SPIP, dengan unsur dan
sub-unsur di dalamnya sangat
bergantung pada Sumber Daya
Manusia yang kuat. Karena itu
maturitas SPIP tidak lepas dari
kapabilitas dan peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), lini pertanahan terakhir,
yang melakukan pengawasan
intern pada unit instansi . SPIP
sendiri pun merupakan bagian
dari proses birokrasi yang kom-

pleks. Proses birokrasi adalah
bagaimana suatu negara menjalankan fungsi pemerintahan
di berbagai bidang mulai dari
tahapan penyusunan kebijakan
pembangunan, perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
pelayanan umum, administrasi
untuk mencapai tujuan nasional. Tiap tahapan tersebut diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tentu
saja saling berpotongan. Jika
diilustrasikan, birokrasi mungkin
mirip dengan jaring laba-laba.
Saling terintegrasi. Demikian
pula SPIP, proses pengendalian
internal yang integral, yang sudah konkruen dengan karakteristik birokrasi itu sendiri.

SPIP, yang berpedoman pada
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) Enterprise
Risk Management (ERM) – Integrated Framework (COSO
ERM – Integrated Framework),
berfokus pada risiko internal
dan pengendalian terintegrasi. Bersanding dengan COSO
ERM – Integrated Framework,
referensi paling influential dalam pengendalian internal dan
risk management adalah The
International Organization for
Standardization (ISO) 31000:
2009 Risk Management – Principles and Guidelines. Masih ada
juga Australia/New Zealand
4360 Risk Management Standard. Kita tidak akan membahas

keunggulan dan kelemahan dari
ketiganya. Suatu entitas dapat
mempedomani salah satu, dua
atau bahkan ketiganya sesuai
dengan sumber daya, infrastuktur peraturan dan sistem, fokus
ke faktor internal atau eksternal,
dan kearifan lokal.
Salah satu dari Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Tahun 2019 sampai dengan
2024 adalah peningkatan
akuntabilitas keuangan dan kinerja yang dijabarkan dalam
Peningkatan Maturitas SPIP,
Peningkatan Kapabilitas APIP,
Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional. Dari 628 instansi pemerintah (yang terdiri

atas 86 Kementerian/Lembaga,
34 Pemerintah Provinsi, dan 508
Pemerintah Kabupaten/Kota).
Target level 3 maturitas SPIP di
tahun 2019 adalah pada 7 dari
10 Pemerintah Kabupaten/Kota
(70%) dan 17 dari 20 Pemerintah
Provinsi/Kementerian Lembaga
(85%). Mari kita coba pahami,
bagaimana persepsi berbagai
pihak atas definsi SPIP dan data
tersebut.
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Target Maturitas SPIP
Tahun 2019
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Bagi insan BPKP dan
instansi pemerintah itu
sendiri, peningkatan
pengendalian internal
dapat mempromosikan
pencapaian tujuan
instansi yang transparan
dan akuntabel, melalui
peningkatan dalam
lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, dan
kegiatan pengendalian.
Pencapaian target lebih
sering dianggap sebagai
satu tujuan yang bersifat
mandatory.

Bagi masyarakat Indonesia
pada umumnya, istilah SPIP
tentu belum terkenal betul. Apabila konsep dan cita-cita SPIP
dibumikan kepada masyarakat
pada umumnya, mungkin tanggapannya adalah pengawasan
dan pencegahan korupsi atas
pembangunan
infrastruktur,
pelayanan administrasi, kualitas pendidikan kesehatan, atau
harapan serupa seputar kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemenuhan kelima unsur SPIP
seyogyanya dapat mengakomodasi harapan masyarakat dan
relevan dengan aktivitas pemerintahan yang ideal. Lebih lanjut,
harus ada transparansi data
pengawasan kegiatan kepada
stakeholders.
Mari kita ambil contoh kegiatan
yang ada di tingkat pemerintah daerah. Apakah “Kegiatan”

12

Majalah Sekupang

yang dimaksud dalam definsi
SPIP tersebut adalah “Kegiatan”
yang kita jumpai dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang biasa
kita jumpai atau juga kegiatan
semisal pengangkutan sampah
di sebuah sudut kota setiap 2
hari sekali oleh Dinas Kebersihan; pengecekan Syahbandar
atas alat keselamatan kapal dan
penjualan tiket kapal sesuai dengan batas angkut; pencatatan
kasus stunting di tiap Desa/
Kampung oleh Dinas Ketahanan
Pangan; penyusunan berita acara rekonsiliasi Laporan Realisasi
Anggaran - Belanja Modal dengan Neraca – Akun Aset; atau
kegiatan sehari-hari di suatu unit
kerja pemerintah lainnya?
Tantangan bagi pemerintahan
kita adalah, sejauh mana maturitas SPIP dan kapabilitas APIP

dapat dipacu sehingga mencapai level yang makin baik sekaligus berkontribusi langsung ke
perbaikan di ranah operasional.
Dalam perjalanan dinas dari
Pelabuhan Punggur, Kota Batam ke Pelabuhan Tanjung Uban,
Kabupaten Bintan dengan Alm.
Panijo yang masih menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau kala itu,
kami berdiskusi mengenai manajemen risiko pada SPIP.

Sudah sepuluh tahun
SPIP digaungkan, sudah
saatnya setiap bidang/
bagian di unit pemerintahan mempunyai risk register
yang menginformasikan
risk inherent, skor keterjadian dan dampak, internal
controls, mitigasi risiko,
controlled risk yang terinformasi secara integral dan
real time.
Benchmarking penyusunan risk
registers dapat mengacu pada
Orange Book Inggris atau risk
registers yang telah disusun oleh
Kementerian Keuangan. Beliau
pun berharap Proyek Perubahan Ibu Sally Salamah semasa
menjabat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat menjadi tools yang
memperkuat manajemen risiko

di SPIP. Penyusunan risk registers dapat dilakukan dengan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif, time series maupun big
data. Informasi yang dihasilkan
dapat menjadi early warning
system dan pertimbangan untuk
alokasi sumber daya risk-based
internal audit. Penyusunan Profil
Risiko yang telah dimulai di beberapa Organisasi Pemerintah
Daerah pada beberapa pemda dapat dioptimalkan untuk
data mining risiko apa saja yang
menghadang tujuan satu unit
pemerintahan.
Penulis mendapatkan gambaran profil risiko yang sedang
disusun di beberapa OPD di
Provinsi Bangka Belitung dari
rekan penulis, Alm. Haris Budianto, ketika sama-sama mengikuti diklat Simda Perencanaan
di Bogor. Tak hanya menangkap
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risiko strategis, profil risiko sudah
berisikan risiko operasional. Misalnya, apakah sudah dilakukan
rekonsiliasi data realisasi Belanja
Modal SIMDA Keuangan dengan data BMD di SIMDA BMD,
apakah sudah dilakukan rekonsiliasi kas daerah di tiap bulan,
apakah pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS di sekolah sudah lengkap.
Alm. Haris merupakan korban kecelakaan Lion Air JT-160 dengan
rute Jakarta-Pangkal Pinang, 29
Oktober silam. Pesawat tersebut
mengangkut 178 penumpang
dan 7 awak kabin, 185 korban.
Sebelumnya kecelakan armada
transportasi lainnya, pukul 17.15
WIB 18 Juni 2018, KM. Sinar
Bangun 4 tenggelam di perairan
Danau Toba. Tiga penumpang
dinyatakan meninggal dunia
dan 168 lainnya hilang. Mence-
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gah korban jiwa adalah satu hal,
penyelenggaraan SPIP adalah
hal lain. Mungkin di antara kita,
ada yang berpendapat demikian. Boleh-boleh saja. Namun
sesungguhnya informasi SPIP
yang baik dapat berdampak
ke mana-mana. Berdasarkan
laporan resmi KNKT atas kasus
kecelakaan KM. Sinar Bangun
tersebut (Laporan investigasi
Kecelakaan Pelayaran Tenggelamnya KM Sinar Bangun 4
Perairan Danau Toba Pelabuhan
Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara, republik Indonesia
nomor KNKT.18.06.21.03), aspek pengawasan keselamatan
operasional pelayaran dan
aspek kelaikan kapal tidak optimal. Berdasarkan dokumen
Pendaftaran dan Kelengkapan
Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP), kapasitas
angkut penumpang hanya 45

orang. Sedangkan jumlah total
penumpang (yang selamat +
meninggal + dilaporkan hilang)
sejumlah 188 orang dan 70 unit
sepeda motor. Tentunya publik
mempertanyakan di mana pengawasan syahbandar terhadap
pas penumpang yang terbit.
Faktor kontribusi lainnya dalam
kecelakaan ini adalah kondisi
cuaca yang tidak baik, letak jaket pelampung yang kurang dan
tidak mudah diakses, dan pintu
darurat yang tidak memenuhi
syarat dan dan terhalang sepeda motor. Tapi bagaimana cara
Bupati Simalungun atau Kepala
Dinas Perhubungan, bahkan Kementerian Perhubungan, atau
stakeholder lain untuk mencegah
hal serupa terjadi lagi? Tentunya
dengan peningkatan standar pelayanan minimal pemerintahan
dan penguatan SPIP. Penguatan
SPIP yang tidak hanya untuk
memenuhi checklist dokumen
atau bersifat strategis. Tapi juga
memuat informasi risiko operasional yang menjembatani gap
antara pemberi dan penerima
delegasi yang transparan dan
real time. Sepuluh tahun adalah
waktu yang cukup untuk belajar,
baik melalui pemuasan atas rasa
haus akan ilmu baru maupun
dengan menelan pil pahit.

#BAPAK
ORANG
BAIK

Kepala Perwakilan
BPKP Kepulauan Riau
2015-2018

PANIJO
(1963-2018)
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MENJAWAB
TANTANGAN
KAPABILITAS APIP
LEVEL 3
Reza Mahardian Yulandra

S

ebagai kelanjutan artikel pada edisi sebelumnya, penulis akan menyajikan perkembangan
kondisi APIP di wilayah Kepulauan Riau dalam 1 tahun 2018 dan hasilnya.
Menjawab judul artikel diatas, Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 November 2018 meraih penghargaan dari Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah atas capaian kinerja Terbaik Ke-I untuk
Peningkatan Kapabilitas APIP dengan kriteria kualitas, kuantitas, efektivitas bimtek, inovasi, dan best
practices.
Kami patut berterimakasih atas komtimen dan kerjasama rekan-rekan APIP/Inspektorat di wilayah
Kepri yang telah berkoordinasi secara intensif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian kinerja terbaik ini.
Tak lupa, berkat arahan dan motivasi dari Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya, yaitu almarhum Bapak Panijo, kami bersama dengan APIP di wilayah Kepri mampu meraih
penghargaan ini…
Capaian Kapabilitas APIP di Wilayah Kepri
Kapabilitas APIP di Kepri, bagaikan sebuah proses
perubahan / transformasi bagi APIP / Inspektorat
menuju APIP yang berkelas dan berkualitas..

16

Majalah Sekupang

Penyerahaan
penghargaan oleh Deputi
PKD, Gatot Darmasto
kepada Korwas P3A
BPKP Kepri, Saut
Parulian Pasaribu
>>>

Komitmen, kerjasama, dan semangat rekan-rekan APIP untuk
berbenah menjadi kunci untuk mencapai kapabilitas APIP
menuju level 3, yang dibangun
dari 6 elemen/unsur, yaitu peran
dan layanan, manajemen SDM,
praktik profesional, akuntabilitas
dan manajemen kinerja, budaya
dan hubungan organisasi, serta
struktur tata kelola organisasi.
Upaya pencapaian tersebut kini
telah membuahkan hasil, yaitu:

1. Peningkatan peran
layanan APIP

dan

Saat ini, Inspektorat selaku APIP
di lingkungan pemerintah daerah telah mampu memberikan
layanan tambahan, yaitu audit
kinerja dan layanan konsultasi.
Dengan kapabilitas APIP level
3, maka Inspektorat di wilayah
Kepri ini mampu memberikan
layanan audit kinerja dengan
berbasis penilaian 3E (ekonomis,
efisien, dan efektif).
Untuk layanan konsultasi, Inspektorat telah mendokumentasikan

setiap konsultasi yang diberikan
dan didukung dengan panduan
teknis pemberian layanan konsultasi kepada mitra kerja.
Upaya ke depannya, Inspektorat akan melaksanakan audit
kinerja lebih berkualitas dengan
mengikutsertakan
auidtornya
dalam pelatihan audit kinerja
yang diberikan oleh BPKP, sedangkan layanan konsultasi diharapkan didukung dengan FAQ
(Frequently Asked Question) yang
disusun oleh Inspektorat.
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kegiatan, misalnya Pimpinan
APIP aktif mengikuti forum yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, keikutsertaan dalam
berbagai satgas, dan keterlibatan
rekan-rekan di APIP/Inspektorat
pada berbagai forum lainnya
yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya, seperti BPKP, BPK,
atau KPK.
6. Penguatan tata kelola APIP

2. Perbaikan manajemen SDM
Manajemen SDM, secara umum
mencakup 2 hal yaitu bagaimana APIP merekrut SDM yang
kompeten dan mengoptimalkan
SDM yang telah ada.
Proses rekrutmen ini membuahkan hasil, yaitu peningkatan
jumlah auditor pada setiap Inspektorat di wilayah Kepri yang
cukup signifikam di tahun 2017
dan 2018.
Di samping itu, selama tahun
2017 dan 2018, berbagai macam pendidikan dan pelatihan
teknis substantif telah diikuti oleh
rekan-rekan dari Inspektorat,
Informasi di atas menunjukkan
bahwa komitmen Inspektorat sebagai APIP di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat
seiring dengan tuntutan peningkatan layanan.
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3. Perencanaan kegiatan yang
profesional
Inspektorat
mendukung
sepenuhnya pencapaian tujuan
pemerintah daerah dengan perencanaan pengawasan berbasis
risiko (PPBR)
Artinya, Inspektorat menyusun
rencana kegiatan dalam satu
tahun dengan memperhatikan
masukan dari mitra kerja dan
melakukan penilaian risiko untuk
mengetahui program, kegiatan,
atau mitra kerja yang menjadi
prioritas untuk dilakukan pemeriksaan/kegiatan yang bersifat
penjaminan (assurance) dan prioritas untuk diberikan bimbingan
(consulting).
Kedepannya, Inspektorat akan
lebih intensif untuk melakukan
perbaikan dalam proses penilaian
risiko terkait perencanaan penga-

wasan berbasis risiko (PPBR) dan
mengikutsertakan pegawaianya
untuk mengikuti pelatihan PPBR
tersebut.
4. Penganggaran dan pelaporan kegiatan yang semakin
akuntabel
Berbicara mengenai penganggaran, tidaklah terlepas dari
bagaimana proses alokasi jumlah
SDM dan layanan yang telah
direncanakan.
Anggaran yang direncanakan
tersebut saat ini didasarkan pada
standar biaya yang berlaku pada
masing-masing pemerintah daerah.
Untuk mencapai pelaporan kegiatan yang semakin akuntabel,
Inspektorat memantau secara
aktif realisasi kegiatan yang telah direncanakan tersebut melalui

analisis varians. Analisis tersebut
dilakukan dengan membandingkan kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat dengan
realisasi anggaran, jumlah SDM,
dan waktu pelaksanaan kegiatan
tersebut.
Hasil realisasi kegiatan tersebut
kemudian dituangkan dalam
LAKIP (Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah) dan
hasil pengawasan disajikan dalam Ikhtisar LHP (Laporan Hasil
Pengawasan) secara tahunan.
5. Sinergi hubungan APIP dengan lembaga lainnya
Hubungan APIP dan lembaga
lainnya tidaklah hanya tercantum dalam IAC/piagam audit
semata. Hubungan ini diwujudkan dengan berbagai macam

Tata Kelola APIP yang semakin
baik, ditunjukkan dengan adanya pedoman pelaksanaan dan
pelaporan pada tiap kegiatan,
akses penuh terhadap pelaksanaan kegiatan APIP serta adanya dukungan dari pemerintah
daerah dalam pendanaan dan
penilaian kinerja APIP secara
berkala melalui kegiatan manajemen pengawasan (management
oversight).
Di mana dalam kegiatan tersebut, Inspektorat duduk bersama
dengan pimpinan pemerintah
daerah untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja Inspektorat
dan masukan terkait kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan kondisi di atas, diharapkan akan dapat memacu semangat APIP/Inspektorat di wilayah
Kepri dalam mencapai kinerja
dan kapabilitas APIP yang lebih
baik.
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S

MENGENAL
KEMBALI RISIKO
Perbandingan Proses Manajemen Risiko
Menurut AS/NZS 4360 dengan Proses
Manajemen Risiko ERM COSO

etelah 10 tahun SPIP diimplementasikan,
ternyata masih ada beberapa
pelaku SPIP belum memahami
betul makna dari risiko yang dimaksud dalam SPIP. Agar tidak
timbul salah pengertian yang
berkepanjangan, maka artikel
berikut ini akan menjelaskan
mengenai risiko dan perbandingan proses manajemennya
menurut AS/NZS 4360 dengan
ERM COSO.
Sebelum kita membahas perbedaan proses manajemen
risiko menurut AS/NZS dengan
COSO alangkah baiknya kita
sedikit mengenal lagi teori dasar
risiko.
1.

Ada beberapa pengertian risiko
antara lain
a.

Anjar Suryatmono

b.
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Pengertian risiko

Risiko adalah Kemungkinan
terjadinya sesuatu yang
akan mempunyai dampak
terhadap tujuan Australian
and New Zeeland Standard
(AS/NZS 4360 : 2004).
Risiko adalah Pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan
(ISO 31000: 2009)

c.

Kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (PP 60/2008 Ps. 3
ayat 1.b)

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa risiko adalah sesuatu
yang masih berupa kemungkinan akan terjadi yang dapat
mempengaruhi/mengancam/
mempunyai dampak terhadap
pencapaian tujuan/sasaran yang
diharapkan.
Risiko secara umum juga dapat
dikelompokkan dari segi penyebab (risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, risiko
ekternalitas), dari segi akibat
(risiko murni dan risiko spekulatif),
dari jenis ( risiko teknologi, risiko
keuangan, risiko SDM, risiko politik DLL) atau dari sumber risiko
itu sendiri (risiko internal dan risiko
eksternal) dan lainya.
Untuk mengenal jenis risiko tersebut kita harus dapat melakukan
identifikasi risiko.
Apa itu identifikasi risiko? dalam
bahan diklat manajemen risiko
maupun bahan diklat SPIP dise-
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butkan bahwa identifikasi risiko adalah proses
menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga
dapat berdampak negatif terhadap pencapaian
tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan
suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak
terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan.
Setelah mengidentifikasi apa yang dapat terjadi,
maka perlu dipertimbangkan penyebab dan skenario-skenario yang dapat terjadi.
Jadi pernyataan risiko bukan suatu penyebab,
sumber, dampak, atau penerima dampak risiko.
Suatu risiko pasti ada penyebabnya, ada yang
dapat dikendalikan ada juga yang tidak dapat
dikendalikan Penyebab risiko adalah “a factor or
event that produces a second event” atau “something that brings about a particular condition,
result or effect.” Risiko berbicara tentang kejadian masa depan yang belum terjadi, sedangkan
penyebab bisa mencakup baik masa lalu maupun masa depan. Sedangkan Faktor Risiko hanyalah penanda adanya risiko, dan tidak selalu
menjadi penyebab akan terjadinya risiko.
Contoh : Para ahli telah mengidentifikasi apa
yang diyakini sebagai faktor-faktor risiko penyakit kanker paru, misalnya kebiasaan merokok
bisa memicu kanker paru, akan tetapi belum ada
yang mengetahui apa sebenarnya penyebab
penyakit tersebut, karena ada juga orang yang
biasa merokok tetapi tidak terkena kanker paru.
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2.

Perbandingan Proses Manajemen Risiko
menurut AS/NZS 4360 dengan proses manajemen risiko ERM COSO

Proses manajemen risiko adalah penerapan sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan praktik untuk melakukan komunikasi, menetapkan konteks, mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi,
memperlakukan, memantau dan mereviu (Standar
Manajemen Risiko AS/NZS 4360 : 2004).
Sedangkan komponen manajemen risiko menurut Enterprise Risk Management (ERM COSO) terdiri dari
lingkungan internal, penetapan tujuan, indentifikasi
peristiwa, penaksiran risiko, respon risiko aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Kesimpulan
Dari gambaran perbedaan standar manajemen risiko
antara AS/ANZ 4360 dengan ERM COSO dapat
disimpulkan bahwa gambaran perbandingan konsep proses manajemen risiko menurut AS/ANZ 4360
dengan ERM COSO pada prinsipnya sama meski
pada beberapa proses terlihat berbeda. Proses prinsip
yang sama tetapi terlihat berbeda yaitu
AS/NZS

COSO

Identifikasi risiko

Identifikasi Peristiwa

Analisis risiko

Penaksiran Risiko

Evaluasi risiko

Respon Risiko

Perlakuan risiko

Aktivitas Pengendalian

Perbedaan Standar Manajemen
Risiko menurut AS/ANZ 4360
dengan ERM COSO
>>>
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No

AS/ANZ 4360

ERM COSO

1

Dokumen standar terdiri dari 2 buku, yaitu: Risk Man- Dokumen standar terdiri dari 2 buku, yaitu: Executive Summaagement AS/NZS 4360:2004 (30 halaman) dan HB ry Framework (125 halaman) dan Application Techniques (105
436:2004 Risk Management Guidelines Companion to AS/ halaman).
NZS 4360:2004 (109 halaman).

2

Standar memuat proses manajemen risiko secara umum yang Standar memuat proses manajemen risiko dengan penekanan
independen bagi setiap jenis industri atau sektor ekonomi
lebih pada risiko bisnis, penciptaan nilai dan pengendalian internal

3

Dokumen AS/NZS 4360 : 2004 merevisi dokumen stan- Dokumen COSO Enterprise Risk Management – Integrated
dar sebelumnya yaitu Standar Manajemen Risiko AS/NZS Framework (September 2004) memperluas tetapi tidak meng4360 : 1995 dan AS/NZS 4360: 1999.
gantikan dokumen COSO Internal Control – Integrated Framework (tahun 1992).

4

Standar memperhatikan Arah dan Tujuan sebagai bagian COSO memperhatikan Tujuan/Sasaran sebagai salah satu
dalam Komponen Penetapan Konteks Manajemen Risiko
Komponen Manajemen Risiko, yaitu Komponen Penentuan Tujuan/Sasaran, yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu stratejik, operasional, pelaporan dan kepatuhan.

5

Standar menekankan perlunya pendekatan sistematis untuk COSO mengacu pada peristiwa (internal atau eksternal) yang
mengidentifikasi risiko--termasuk dalam pengendalian or- mempengaruhi pelaksanaan strategi. COSO menjelaskan seganisasi atau tidak. Standar merinci proses identifikasi risiko, cara rinci teknik identifikasi peristiwa.
informasi yang dibutuhkan, pendekatan untuk mengidentifikasi risiko dan dokumentasi identifikasi risiko.

6

Standar mendefinisikan risiko sebagai “kesempatan sesuatu COSO mendefinisikan risiko sebagai “kemungkinan suatu peristerjadi yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”.
tiwa akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian
Catatan 1 : Risiko kadang diartikan dengan suatu peristiwa tujuan”.
atau kondisi dan konsekuensi yang mungkin ada.

COSO memisahkan pengertian risiko dengan peluang yang
Catatan 2: Risiko dapat mempunyai dampak positif atau didefinisikan sebagai “kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi
dan mempengaruhi secara positif pencapaian tujuan”.
negatif.
7

Komponen “menganalisis risiko” menjelaskan estimasi konsekuensi dan kemungkinan risiko dengan mempertimbangkan
pengendalian yang ada. Pendekatan analisis risiko terbagi
menjadi kualitatif, semikuantitatif, dan kuantitatif.

Komponen “penaksiran risiko” menjelaskan risiko inheren dan risiko residual. COSO mendefinisikan risiko inheren sebagai risiko
suatu entitas tanpa adanya setiap tindakan manajemen yang
harus diambil untuk mengubah kemungkinan atau dampak risiStandar menjelaskan adanya definisi risiko residual sebagai ko Sedangkan definisi risiko residual adalah risiko tersisa setelah
“Risiko tersisa setelah pelaksanaan perlakuan risiko”. Per- manajemen mengambil tindakan untuk mengubah kemungkinan
lakuan risiko dapat meliputi menghindari, memodifikasi, atau dampak risiko. Respon risiko meliputi menghindari risiko,
mengurangi risiko, berbagi risiko dan menerima risiko.
berbagi risiko atau menahan risiko.

8

Standar mempertimbangkan komunikasi dan konsultasi COSO mempertimbangkan informasi dan komunikasi setelah
pada awal standar.
respon risiko dan aktivitas pengendalian.

9

Standar memperhatikan opsi-opsi untuk memperlakukan COSO memperhatikan opsi-opsi perlakuan dalam 4 (empat)
risiko terpisah terhadap risiko yang mempunyai hasil positif kategori, yaitu menghindari, mengurangi, berbagi, dan menerdengan risiko yang mempunyai hasil negatif. Perlakuan risiko ima risiko.
dapat meliputi menghindari, memodifikasi, berbagi risiko
atau menahan risiko.

10

Standar menjelaskan pembentukan manajemen risiko yang COSO menjelaskan peran dan tanggung jawab Dewan Direksi,
efektif melalui: mengevaluasi praktik yang ada, meyakink- Manajemen, Risk Officer, Eksekutif Keuangan, Internal Auditor,
an adanya dukungan manajemen senior, membentuk we- dan pihak-pihak eksternal.
wenang dan tanggung jawab, dan meyakinkan kecukupan
sumber daya.

11

Standar tidak menjelaskan adanya keterbatasan manajemen
risiko.

COSO menjelaskan keterbatasan manajemen risiko perusahaan, bahwa meski bagaimanapun baiknya, manajemen risiko
hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dengan keterbatasan berupa; proses manajemen, kekeliruan/kesalahan manusia, kesengajaan mengelak dari
pengendalian risiko, dan keterbatasan biaya merespon risiko.
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SEBERAPA
GREGETNYA
KAPABILITAS
APIP
Marsono

T
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ata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari
prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan merupakan ruh dalam
penyelenggaraan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi
memiliki tata kelola yang baik,
maka akan membawa organisasi dalam mencapai tujuannya.
Demikian juga sebaliknya, maka
organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.
Dengan penyelengaraan tata
kelola pemerintahan yang baik
diharapkan dapat
menjamin
kesejahteraan nasional.
Dalam mendukung tata kelola
yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
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Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem pengendalian Intern Pemerintah atau yang biasa kita
kenal dengan SPIP. SPIP merupakan guidance untuk membangun pemerintahan yang efektif,
ekonomis dan efisien dengan
memperhatikan unsur-unsur yang
saling berkesinambungan. Kesinambungan unsur tersebut apabila dapat berjalan, diharapkan
dapat mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik.
Bagaimana Kondisi Maturitas
SPIP di Pemerintahan?
Berdasarkan data capaian yang
telah memenuhi skala maturitas
SPIP level 3 per 29 Juni 2018,
pemerintah provinsi yang telah

mencapai level 3 sebanyak 10 Instansi Pemerintah dari target 29
Instansi Pemerintah tahun 2019,
dan 76 Pemerintah kabupaten/
kota dari target 356 pemerintah
kabupaten/kota (29,23% (sumber: Rakorwasnas tahun 2018).
Ini semua menunjukkan belum
adanya komitmen yang kuat
dari para kepala daerah untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan baik.
Menilik pada upaya pencapaian
tujuan organisasi, tidak terlepas
dari model pengendalian “Three
Lines of Defense in Efective Risk
Mangement Control”, di mana
tiga model pengendalian tersebut adalah:
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1. Lini pertahanan pertama
yang meliputi manajer operasional sebagai pemilik kegiatan sekaligus pengelola
risiko;
2. Lini pertahanan kedua yang
meliputi fungsi yang mengawasi risiko;
3. Lini pertahanan ketiga yaitu
fungsi APIP yang memberikan keyakinan terhadap
efektifitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.
Bagaimana Lini Pertahanan Ketiga?
Apabila ditilik, pengawasan
betujuan untuk meminimalkan
ataupun menghilangkan risiko
yang menghambat pencapaian
tujuan organisasi. Inspektorat
melaksanakan
pengawasan,
yang merupakan wujud dari lini
pertahanan ketiga. Efektivitas
pelaksanaan pengawasan oleh
Inspektorat memiliki andil besar
agar tata kelola pemerintahan
dapat berjalan sesuai koridornya.
Ruang lingkup kegiatan pengawasan di Inspektorat sangatlah
besar dan tidak sejalan dengan
sumber daya yang dimiliki, seperti keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dan kompetensinya, anggaran pengawasan,
alokasi waktu pengawasan yang
masih belum memadai. Ini semua
akan menjadi tantangan tersediri bagi manajemen Inspektorat
bagaimana dapat memberikan
pelayanan pengawasan yang
optimal dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu Inspektorat perlu memiliki strategi
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pengawasan yang tepat agar
hasil pengawasan maksimal
Peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah
Sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 2015-2019, pemerintah
menargetkan capaian Kapabilitas APIP di Indonesia mencapai
85% level 3 pada tahun 2019.
Tentu ini bukan pekerjaan mudah bagi Inspektorat daerah untuk mencapai Kapabilitas Level
3, Inspektorat perlu berbenah
dari berbagai aspek sebagaimana tertuang pada enam elemen
pencapaian kapabilitas APIP
Level 3. Keenam elemen tersebut harus saling bersinergi dan
diinternalisasikan agar terbentuk
sistem yang memadai sehingga
kapabilitas APIP level 3 terpenuhi.
Kapabilitas APIP level 3 menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan praktik profesional dan
audit internal telah dilaksanakan
secara seragam dan telah selaras
dengan standar audit yang telah
ada.
Saat ini BPKP sedang gencar-gencarnya melakukan penjaminan kualitas atas penilaian
mandiri kapabilitas level 3 terutama di Inspektorat Daerah baik
di Provinsi maupun Kabupaten/
Kota. Penilaian capaian kapabilitas didasarkan kepada infrastruktur yang telah dibangun oleh
Inspektorat.
Gaung pemenuhan kapabilitas APIP level 3 APIP di Provinsi
Kepulauan Riau boleh dibilang
cukup menggema, namun prak-

tiknya belum menyeluruh dialami
SDM Inspektorat. Kapabilitas
APIP seharusnya dapat dipahami oleh seluruh jajaran pegawai
di pemerintah daerah, terlebih
bagi pegawai di Inspektorat
Daerah. Penanaman pemahaman kapabilitas APIP tidak serta
merta hanya sebatas pemenuhan infrastruktur dokumen karena Kapabilitas APIP bisa dikatakan nyawa yang membangun
Inspektorat tersebut. Sehingga
praktik pelaksanaan dalam setiap elemen kapabilitas APIP benar-benar dijalankan APIP yang
bersangkutan dan didukung bukti fisik yang menunjukkan bahwa
sistem telah berjalan.
Pemenuhan kapabilitas APIP
seharusnya dinyatakan dalam
aktivitas rutin Inspektorat yang
artinya kapabilitas APIP tidak hanya sekedar ada dokumen infrastruktur, tetapi infrastruktur merupakan bentuk dokumentasi dari
aktivitas yang telah berjalan. Dan
jangan sampai laksana pepatah
“Pepesan Kosong”.
Untuk itu Inspektorat perlu selalu
meng-upgrade diri mereka sehingga mampu menjadi pengawal keuangan daerah. Inspektorat
jangan sampai kehilangan gregetnya untuk dapat memenuhi
kapabilitas APIP menuju level 3.
Kerjasama dan koordinasi antar
sesama pegawai di lingkungan
Inspektorat diperlukan untuk
membangun hal tersebut. Ingat…..ingat…. “Bersama Kita Bisa”.

SISTEM
KONSULTASI
BERBASIS WEB

Jurus Mempercepat Layanan Konsultasi
Ishaq & Muaz Fauzi

Marwah BPKP Menjalankan Fungsi Consulting
bagi Mitra Kerja
Menjadi instansi yang sudah menjalin trust yang
baik dengan stakeholder-nya, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah tidak
asing lagi bagi mitra kerjanya sebagai tempat
”curhat” dalam hal pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Dalam Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf d BPKP menjalankan salah satu fungsi
yaitu, “pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata ke-

lola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya
dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis”.
Berdasarkan penugasan tersebut maka BPKP wajib
melaksanakan fungsi consulting kepada mitra kerja.
Lebih lanjut lagi, untuk menjangkau stakeholder-nya
di daerah, BPKP memiliki Kantor Perwakilan BPKP
di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun
tugas Kantor Perwakilan BPKP, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan adalah:
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a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/
atau daerah atas kegiatan yang bersifat
lintas sektoral;
b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan
penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Di dalam struktur organisasi BPKP di level Kantor Perwakilan BPKP terdapat salah satu bidang/unit yang lingkup kerjanya berhubungan
dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah, yakni Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (APD). Kelompok Jabatan Fungsional
Auditor Bidang APD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang
akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan
pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Koordinator Pengawasan dan memiliki tugas sebagai berikut:
-
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Koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan
Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan
Pemantauan dan Evaluasi Hasil pengawasan dan;
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan
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Bidang
APD
memberikan
layanan consulting pada Instansi Pemerintah
Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
melalui kegiatan berupa bimbingan teknis, asistensi, probity audit serta konsultansi dalam hal
pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup
pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa, penyusunan
LKPD, pembinaan dan peningkatan Maturitas
SPIP, Reviu LKPD, Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah, serta menanggapi pertanyaan
maupun permasalahan Pemda baik melalui
surat resmi yang ditujukan kepada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, maupun yang datang berkunjung langsung ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Uraian Kegiatan
Input

Kondisi yang ada

Kondisi yang diharapkan

Gap

• Server

Tersedia

Tersedia

-

• Komputer

Tersedia

Tersedia

-

Tidak tersedia

Tersedia

Infrastruktur:

SDM:
Administrator surat
masuk dan surat keluar
berbasis aplikasi
Process

•
•

Proses Layanan:
SOP Layanan:

Layanan manual
Tanpa SOP

Berbasis Web dan Aplikasi
Dengan SOP

Situs Web
SOP

Output

Jumlah Layanan kurang
dari 3 hari

10%

100%

90%

Outcome

Kepercayaan
Meningkat, yang
meminta layanan
bertambah

50 surat

160 surat

110 surat

Urgensi Lahirnya Sistem Konsultasi Online
Berdasarkan data surat masuk, khususnya permintaan konsultasi atas permasalahan yang
dihadapi Pemda, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 50 surat yang dilayangkan oleh stakeholder terkait kepada Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau. Dari hasil analisis, lamanya
surat diterima sejak tanggal surat sampai surat
diterima di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau rata-rata selama 6 hari kalender, pemrosesan surat sejak diterima sampai dengan siap
dikirim ke Pemda yang bersangkutan rata-rata selama 3 hari, proses pengiriman ke Pemda
yang bersangkutan kurang lebih sama dengan
waktu yang dibutuhkan saat pengiriman oleh
Pemda yang bersangkutan yakni 5 hari kerja,
sehingga total lamanya proses pengiriman surat
sampai diterima kembali oleh Pemda membutuhkan waktu rata-rata 14 hari.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam
proses layanan konsultasi yang dilakukan secara
manual di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berikut ini kami sajikan dalam bentuk
analysis gap terhadap input-proses-output-outcome-lingkungan dalam rangka pemenuhan
tugas konsultansi dengan kualitas yang memadai:

Berdasarkan analisis di atas,
dapat dirumuskan permasalahan yang berasal dari gap antara
kondisi saat ini dengan kondisi
yang diharapkan, yaitu:
1)

Pengiriman surat oleh mitra
kerja masih manual;
2) Proses penanganan surat
masuk dan keluar di internal
masih manual;
3) Penanganan surat tanpa
SOP;
4) Proses pengiriman sampai
surat balasan diterima oleh
Pemda butuh waktu lama
(lebih dari 3 hari);
5) Keengganan mitra kerja
meminta bantuan kepada
BPKP.
Berdasarkan analisis gap input-proses-output-lingkungan di
atas, berbagai alternatif solusi
yang dapat dilakukan adalah:
1)

Menyediakan situs khusus
layanan konsultasi, agar memudahkan Pemda mengirim

surat secara online, demikian
juga sebaliknya pengiriman
jawaban konsultasi dikirim
melalui online;
2) Menyediakan aplikasi khusus
pemrosesan surat konsultasi
yang masuk dan surat keluar
di internal Kantor Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan
Riau untuk percepatan penanganan surat dan menjamin akuntabilitas;
3) Menyediakan SOP penanganan surat layanan konsultasi.
4) Mensosialisasikan penggunaan situs layanan konsultasi kepada mitra kerja dan
menjamin kecepatan tanggapan/jawaban surat dalam waktu 3 hari kerja;
Berangkat dari kondisi tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menawarkan inovasi,
melalui salah satu proyek perubahan yang dilaksanakan oleh

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
Bidang APD, Konstantin Siboro,
dengan hadirnya Konsultasi Berbasis Web.
Sistem Konsultasi Berbasis Web
sebagai Jembatan Komunikasi
Perwakilan BPKP dengan
Pemda
Perwujudan BPKP sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi consulting diwajibkan untuk
memberi pelayanan kepada
Pemda yang dilaksanakan dengan baik dan dengan pelayanan
prima. Pemda menyampaikan
permasalahan yang dihadapi secara tertulis dan berharap
tanggapan yang diberikan oleh
BPKP juga secara tertulis, untuk
digunakan Pemda yang bersangkutan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penanganan
layanan tersebut perlu dibuatkan
terobosan agar dapat direspon
Majalah Sekupang
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dengan cepat, akuntabel dan
bermanfaat. Proyek perubahan
ini bertujuan membangun sistem
layanan konsultasi berbasis web
dan proses surat konsultasi dengan menggunakan aplikasi yang
terhubung dengan pegawai terkait dan dioperasikan oleh seorang admin.
Proses layanan ini dimulai sejak
Pemda mengirimkan surat permohonan tanggapan atas permasalahan yang mereka hadapi,
melalui situs layanan konsultasi
berbasis web yang dibangun dan
disosialisasikan keseluruh Pemda. Administrator mengadministrasikan surat masuk kemudian
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meneruskan surat tersebut ke
Kepala Perwakilan melalui aplikasi untuk didisposisi ke Korwas,
Kabag TU atau Pegawai lainnya
sesuai maksud surat, agar dibuat
konsep jawaban. Konsep dikirim
ke Kepala Perwakilan untuk
mendapat pengesahan, jika telah
disahkan, kemudian surat tersebut diteruskan ke admin untuk
mendapat nomor dan tanggal
surat, kemudian surat di print dan
dimintakan tandatangan Kepala Perwakilan. Surat dikirim ke
alamat pengirim semula melalui
situs tersebut di atas, sampai disini layanan selesai.

rubahan ini yaitu dapat menghemat waktu pengiriman dan
pemrosesan surat konsultasi,
sehingga dapat meningkatkan
kinerja BPKP dalam pelayanan
Pemda.
Membangun Sistem Konsultansi
Berbasis Online
Ruang lingkup proyek perubahan
dikaitkan dengan proses bisnis
Bidang APD, maka area yang
diintervensi adalah dari aspek
input, proses dan output sebagai
berikut:
1). Input

Manfaat utama dari proyek pe-

(3) Termanfaatkannya layanan
konsultasi berbasis Web dan
aplikasi layanan konsultasi
Pemda.

Stakeholders Sistem
Konsultasi Berbasis
Online
>>>

Manfaat bagi stakeholders adalah sebagai berikut:
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2). Proses
(1) Melakukan Perancangan
dan pengembangan situs
dan aplikasi layanan konsultasi berbasis web.
(2) Melakukan penyusunan
SOP Layanan Konsultasi
Pemda di Internal;
(3) Menyiapkan dokumentasi
seluruh tahapan kegiatan

dan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan.
3). Output:
(1) Terbangunnya Situs layanan
konsultasi berbasis Web dan
Aplikasi layanan konsultasi
Pemda di Internal.
(2) Tersusunnya Standard
Operating Procedure (SOP)
Layanan Konsultasi Pemda.

Bagi unit kerja Perwakilan:
a. Peningkatan kinerja perwakilan dalam pelaksanaan fungsi consulting;
b. Terciptanya hubungan
yang kondusif dengan
mitra kerja;
c. Pelaksanaan tugas dengan akuntabilitas tinggi;
d. Terciptanya tertib administrasi.

Bagi Mitra Kerja:
a. Memperoleh
tanggapan atau jawaban yang
cepat, sehingga dapat
membantu penyelesaian permasalahan yang
dihadapi.
b. Menghemat biaya perjalanan dinas dalam
rangka
penyampaian
surat ke BPKP dan biaya
pengiriman surat.

Manfaat yang Dihasilkan

1.
(1) Tim pengembangan Aplikasi
yang memahami web programming
(2) Tim penyusunan SOP Layanan Konsultasi Pemda;
(3) Tim dokumentasi dan perlengkapan;
(4) Komputer dan jaringan
internet

2.

3.

4.

Bagi BPKP secara keseluruhan:

Layanan yang cepat dan akuntabel kepada Pemda menambah
rasa percaya diri bagi Auditor
dalam melaksanakan tugas pengawasan serta memudahkan dalam mencari daftar pustaka dari
perbendaharaan peraturan yang
terhimpun dalam aplikasi.

Bagi Kabag TU dan khususnya Kasubbag Kepegawaian dan Umum:
a. Penatausahan surat menyurat yang tertib dan
ringkas;
b. Mengurangi biaya ATK
(paperless) dan biaya
pengiriman surat.
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SECERCAH HARAPAN
DI TAMBELAN
Ulasan Pembangunan Bandar Udara
di Tengah Laut Natuna
Harentama Fardhani & Fandi Wijaya

K
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Pada tulisan ini, penulis berusaha
mengulas pembangunan sebuah
bandar udara yang diharapkan dapat menjawab harapan
masyarakat sebuah gugusan
kepulauan yang jauh letaknya di
tengah lautan, yakni Pulau Tambelan.
LATAR BELAKANG
Berdasarkan karya ilmiah Suci
Amelia Utami yang berjudul
“Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam
Meningkatkan Trasportasi Laut
tahun 2015”, Kecamatan Tambelan termasuk dalam wilayah
administrasi Kabupaten Bintan,
yang berada di tengah Laut Natuna dengan jarak 210 mil dari
Pulau Bintan. Perjalanan menuju
Tambelan dapat dicapai dengan
menggunakan Kapal Sabuk
Nusantara oleh PT. Pelni selama
hampir 24 jam dari Pulau
Bintan, atau hanya 12 jam dari
Kalimantan Barat dengan kapal
yang sama. Mengingat jadwal pelayaran rutin yang tidak
selalu ada setiap hari, sebagian
orang dapat menumpang kapal

<<<

epulauan Riau. Ya, dari
namanya saja secara eksplisit menjelaskan bahwa
Provinsi ini terdiri dari bentangan
pulau-pulau yang dipisahkan
oleh lautan. Secara umum, kendala rutin yang dihadapi oleh
masyarakat kepulauan adalah
transportasi dan distribusi. Dua
problematika inilah yang selalu
menjadi perhatian utama dari
para pemimpin daerah di Provinsi ini. Mau tidak mau segenap
stakeholders harus mengupayakan jalur transportasi laut dan
udara yang memadai demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengadaan sarana dan prasarana transportasi penghubung
pulau-pulau, perlahan tapi pasti,
sedang direalisasikan. Dalam upaya tersebut, masih pula terdapat
kendala-kendala ikutan , seperti
kondisi cuaca dan kurangnya
penyedia jasa. Paling tidak, Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyadari dan bekerja keras
untuk menyelenggarakan sistem
transportasi terbaik bagi masyarakat Kepulauan Riau (Kepri).

nelayan 50 GT yang berbahan
dasar kayu.
Jarak yang sangat jauh dari
pusat pemerintahan ini masih
diperparah lagi dengan cuaca
yang tidak menentu. Kondisi
iklim di Kecamatan Tambelan
dipengaruhi oleh perubahan
angin, terutama angin Laut Cina
Selatan. Musim basah pada
bulan Oktober sampai Maret,
kadang-kadang disertai dengan
angin kencang. Keadaan curah
hujan rata-rata mencapai 1.374
mm per tahun dengan 112 hari
hujan. Berdasarkan wawancara dengan warga Tambelan,
apabila cuaca buruk tiba, kapal
barang kebutuhan pokok kemungkinan besar enggan berlabuh.
Hal ini menyebabkan harga bahan pangan, bahan bakar, dan

Kegiatan
Pembangunan
Bandara Tambelan

kebutuhan lainnya melambung
tinggi, bahkan sangat mungkin
terjadi kelangkaan.
Kejadian yang berulang tersebut
telah dijawab pemerintah pusat
dan daerah, dengan mengembangkan transportasi udara,
sebagai antitesa dari kendala
transportasi laut. Pemerintah
telah menyadari bahwa sektor
transportasi udara mempunyai
peran yang strategis sehingga
harus dapat menjalin konektivitas
antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh
wilayah tanah air Indonesia.
Berangkat dari itu, Pemerintahan
Jokowi-JK telah mencanangkan
pembangunan 15 bandar udara
baru dan melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah
pedalaman dan terpencil.

Pembangunan tersebut lebih
dimaksudkan untuk memacu
potensi dan berkembangannya
simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tujuan wisata, dan distribusi
produk dan jasa. Dua dari lima
belas bandar udara tersebut
berada di wilayah Provinsi Kepri,
yakni Bandar Udara Letung di
Kabupaten Kepulauan Anambas
dan Bandar Udara Tambelan di
Kabupaten Bintan.
SEKILAS PEMBANGUNAN
Pada Bulan Oktober 2018, Tim
Redaksi Majalah Sekupang
berkesempatan mewawancarai
Bapak Andy Hendra Suryaka
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bandar
Udara Tambelan. Beliau yang
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sehari-hari menjabat sebagai
Kepala Bandar Udara Dabo
Singkep itu dalam pembukaannya menjelaskan bahwa cakupan
kerjanya juga mencakup bandar
Udara Ranai (Kabupaten Natuna) dan Bandar Udara Letung
(Kabupaten Kepulauan Anambas). “Setelah Bandar Udara Letung rampung, kami mendapat
amanah lagi untuk membangun
Bandar Udara Tambelan, harus
kuat dan fokus”, tutur Andy.
Menurut Andy, terdapat empat
nilai manfaat pembangunan
Bandar Udara Tambelan, yaitu
sebagai Prasarana Pertahanan
Keamanan, Pintu gerbang distribusi kebutuhan masyarakat,
membuka keterisolasian daerah,
dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Andy menjelaskan pula
bahwa pembangunan Bandar
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Udara Tambelan sudah dimulai
sejak tahun 2014. “Mulai dari
penyiapan lahan, pembangunan
sisi udara, dan kami kebut supaya
tahun depan (2019) sudah bisa
dibuka,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama,
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pembangunan Bandar
Udara Tambelan, Bapak Abdul
Faqih, dapat berbagi informasi
kepada Redaksi terkait perjalanan pembangunannya. Faqih
menceritakan bahwa tantangan
terberat terjadi di awal-awal
pembangunan Bandar Udara.
Betapa tidak, Pelaksana pekerjaan dihadapkan dengan kontur
berbukit cadas, dan garis pantai
yang berliku. Tantangan tersebut
disiasati dengan menggunakan
bahan peledak untuk menghancurkan bukit berbatu dan

reklamasi pantai untuk menyiasati kebutuhan lahan. “Sisi udara
sudah selesai, tinggal PR kami
membangun sisi darat di tahun
2019,” tutur Faqih kepada Redaksi. Bangunan Sisi Udara yang
dimaksud terdiri dari runway,
apron, dan taxiway yang sudah
selesai selepas pertengahan tahun 2018. Selain itu, berhubung
lokasi terletak di tepi laut, maka
perlu dibuatkan dinding penahan
gelombang. Untuk tahun 2019,
akan dimulai pembangunan sisi
darat seperti bangunan terminal,
lahan parkir, dan bangunan pendukung lainnya.

menterian Perhubungan setidaknya telah dilakukan oleh PPK.
Terlepas dari penugasan di atas,
PPK rutin berkonsultasi dengan
Tim BPKP terkait pembangunan
Bandar Udara Tambelan, mengingat anggaran yang tidak sedikit. Tahun ini saja anggaran untuk
pembangunan dan supervisi
bandar Udara Tambelan sebesar
Rp44.663.000,00. Dana sebesar itu harus dapat dikelola dan
diserap secara efektif, efisien, dan
ekonomis. Di tahun 2019, PPK
berharap dapat bekerja sama
dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Kepri terkait penugasan lain, seperti reviu atas pekerjaan lanjutan
pembangunan Bandar Udara
Tambelan.

Faqih menerangkan bahwa runway yang telah dibangun memiliki panjang 1.200 meter dan lebar 30 meter. Dengan spesifikasi
semacam ini, pesawat tipe Passenger-Turbo-Props seperti seperti
ATR 42 dan Cessna Grand Caravan, dapat mendarat. Harapannya Bandar Udara Tambelan
nantinya dapat menjadi Bandara
dengan kategori Domestik-Pengumpan kelas III.
KERJASAMA DENGAN BPKP

Tambelan
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Pembangunan Bandar Udara
Tambelan merupakan 1 dari 15
Bandara Baru yang termasuk dalam Proyek Pritoritas Pembangunan Nasional. Pengerjaannya diawasi langsung oleh Kantor Staf
Presiden (KSP) dengan bantuan
dari Kantor Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan
pembangunan (BPKP) Provinsi
Kepri untuk melakukan monitoring secara langsung kondisi di
lapangan.

Pada tahun ini, penugasan tersebut sudah dua kali dilakukan oleh
BPKP Perwakilan Provinsi Kepri.
Detil pekerjaan merupakan perhatian utama bagi tim, bahkan
dokumentasi lapangan dan titik
koordinatnya pun harus dilaporan secara online. Hal ini dilakukan supaya KSP di Jakarta dapat
memantau langsung progress
pekerjaan lapangan melalui citra
satelit.

Dalam hal ini BPKP sebagai
Pembina Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), tentunya selalu siap dalam mengawal
dan membina mitra kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi,
terutama terkait dengan pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka memajukan
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari tim
monitoring, PPK sudah melakukan proses pengendalian internal,
walaupun dengan skala sederhana. Penempatan pegawai pengawas di lapangan, pengecekan
kondisi riil dengan laporan progress pekerjaan, serta koordinasi
dengan Inspektorat Jenderal Ke-
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PENINGKATAN
KAPABILITAS AUDITOR
HEMAT BIAYA
Perkaya Gudang Amunisi
dengan Database PAO
Damang Wismadi

D

alam kondisi apapun seorang
auditor harus dapat secara refleks menginvetarisir apa saja
potensi penyimpangan yang dapat
terjadi atau dugaan temuan pada
semua sasaran audit/pengawasan,
misalnya Bendahara, pekerjaan konstruksi, penyaluran Bansos, Tunjangan Profesi Guru dan sasaran penugasan apapun.
Potensi temuan atau dugaan terjadinya penyimpangan dalam ilmu
audit dikenal dengan istilah Potential
Audit Objective (PAO). Disebut potensial karena sifatnya masih sebatas
kemungkinan. Penguasaan pemahaman sebanyak-banyaknya PAO dalam benak fikiran setiap auditor semestinya wajib dilakukan, bagaikan
pasukan tempur menjaga kecukupan
isi gudang amunisi.
Temuan Audit: Objective atau
Finding
Ada dua aliran dalam penyebutan
istilah temuan audit dalam bahasa inggris, yaitu sebagian orang
menyebutnya sebagai finding dan
sebagian lainnya menyebutnya den-
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gan kata objectives. Menurut best
practice yang dapat dirujuk di berbagai media, terutama media internet,
sebagian orang menerjemahkan kata
temuan sebagai finding. Sedangkan
menurut modul Diklat Pusdiklatwas
BPKP Tahun 2008 temuan diterjemahkan sebagai objective.
Terkait hal ini, tahapan pengembangan temuan audit menurut Pusdiklatwas BPKP adalah dari Potential Audit
Objective (PAO) yang masih bersifat
dugaan semata (belum terbukti sama
sekali), lalu dikembangkan menjadi
Tentative Audit Objective (TAO) atau
temuan sementara (sudah ada indikasi/bukti namun belum sepenuhnya
terbukti), lalu difinalkan menjadi Firm
Audit Objective (FAO) atau temuan
definitif.
Kapabilitas Lembaga dan SDM
Dalam diskursus ini diasumsikan bahwa dengan peningkatan kapabilitas
SDM yaitu para PFA (baik secara
individual maupun secara kolektif)
dapat mengakibatkan secara kelembagaan instansi APIP yang bersangkutan akan ikut meningkat levelnya.

Upaya Sederhana yang Murah
Meriah
Upaya peningkatan kapabilitas
PFA meliputi bebagai cara yang
amat beragam, mulai dari yang
butuh modal besar contohnya
diklat, training, workshop, seminar, magang, atau kerja sama
penugasan (join), hingga yang
biayanya cukup murah meriah
(low cost) contohnya Program
Pelatihan Mandiri (PPM), maupun secara otodidak dengan
membaca buku, baik buku manual maupun yang berbantuan
internet tentang potensi temuan/
penyimpangan pada berbagai
sasaran audit.

Dengan bekal sebanyak-banyaknya “amunisi” berupa perbendaharaan berbagai jenis PAO pada
semua bidang penugasan, diharapkan kapabilitas PFA baik
secara individual maupun secara kolektif akan dapat semakin meningkat, yang selanjutnya
akan berdampak pada peningkatan level APIP secara kelembagaan.
Pengayaan khazanah PAO
semacam ini perlu dimaksimalkan dalam benak setiap PFA,
agar dapat secara reflek siap
melaksanakan penugasan pengawasan keuangan dan pembangunan, sehingga bisa men-

jadi APIP yang berkompeten dan
profesional.
Namun demikian, pengayaan
khazanah PAO dalam benak
fikiran PFA merupakan kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar (basic need) karena dengan mampu mengidentifikasi
PAO (juga TAO) secara memadai, permintaan data audit untuk
pengembangan temuan akan
menjadi semakin terarah, yaitu
hanya meminta dokumen/data
yang relevan dengan permasalahan saja.
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MENGENAL
BUMD DI
KEPULAUAN
RIAU
Riris Handayani Manurung

Kelangkaan Pedoman dan Keniscayaan
Insting/Naluri
Sebaiknya berbagai PAO atau risiko penyimpangan yang mungkin terjadi pada setiap jenis sasaran penugasan difahami oleh PFA dan
sudah luar kepala sehingga menjadi semacam
insting atau naluri agar bisa secara reflek siap
melaksanakan penugasan jenis apapun tanpa
pilih-pilih obyek/jenis penugasan.
Hal ini karena belum tentu selalu tersedia Pedoman Penugasan secara memadai, lengkap
dengan TAO dan langkah kerja/program kerja masing-masing, terutama jika datangnya
penugasan berasal dari permintaan mitra kerja
lokal perwakilan.

Simpulan dan Saran
- Pada hakikatnya PAO merupakan dugaan
(risiko) yang dapat terjadi, artinya belum tentu terjadi.
- Untuk bisa menjadi temuan definitif, PAO
masih perlu dikembangkan dengan pembuktian melalui perolehan bukti audit yang
relevan, kompeten, cukup dan material.
- Setiap individu PFA perlu senantiasa mengasah/memperbanyak kepemilikan pemahaman tentang berbagai jenis PAO.
- Memang hanya dengan memahami/menguasasi PAO saja belum cukup, namun demikian penguasaan sebanyak-banyaknya
berbagai jenis PAO akan dapat meningkatkan kapabilitas PFA.
- Disarankan agar setiap FPA selalu memperkaya khazanah PAO dengan berbagai cara,
terutama cara yang murah.
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B

adan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang kepemilikannya
baik seluruh ataupun sebagian besar dimiliki
oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi/
Kabupaten/Kota. Bagaimana kondisi BUMD
yang ada di seluruh Kepri? Apakah kondisinya
sama dengan BUMD di daerah lain? Tentu tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhi
kondisi suatu BUMD.

Kolom Pengawasan

1.

Kondisi ini bisa kita peroleh pada saat kita
melakukan penugasan pada BUMD yang bersangkutan, dan juga saat bertemu dengan Direktur BUMD. Banyak cerita yang bisa kita dapatkan mengenai kondisi BUMD antara lain:
-

Susahnya menaikan tarif layanan, sementara harga pokok terus merangkak naik,

-

Deviden yang disetorkan ke Pemda dianggap kurang besar walaupun jumlah deviden yang disetorkan sudah berkisar 50%
dari modal disetor,

-

Kontribusi ke Kasda yang cukup tinggi,

-

Kurangnya dukungan pemilik,

-

Penyelenggaraan RUPS yang tidak setiap
tahun dilaksanakan.

2.
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-

Sebagian besar BUMD belum
membuat dan menandatangani
kontrak kinerja setiap awal tahun.

-

Beberapa BUMD memiliki jumlah SDM
yang tidak sebanding dengan kondisi perusahan dengan tingkat kompetensi dan etos
kerja yang rendah, yang disebabkan oleh
SDM tersebut merupakan warisan sebelumnya.

Beberapa BUMD baru mulai
membangun Infrastuktur Good
Corporate Governance (GCG)
seiring dengan adanya amanah
dalam PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri
nomor 37 tahun 2018.

-

Infrstruktur berupa Standar Operasi dan
Prosedur (SOP) di tataran operasional banyak yang belum terbangun atau asal ada.

Peran
Dewas/Bawas/Dekom
dalam memajukan perusahaan,
masih sangat jauh dari harapan.

-

Tidak adanya pola hubungan
yan jelas antara Direksi, Dewas/
Bawas/Dekom, dan Pemilik.

-

Kurangnya
perhatian
dan
dukungan Pemilik terhadap
BUMD yang dimilikinya.

-

Penyelenggaraan RUPS yang
tidak setiap tahun dilaksanakan.

-

Sebagian besar BUMD dalam kondisi rugi.
Kondisi ini antara lain disebabkan lambatnya penyesuaian tarif layanan, sementara
harga pokok terus meangkak naik, serta makin tingginya saldo piutang.

-

Laba yang dilaporkan masih bersifat semu,
karena belum memperhitungkan penyusutan
aktiva tetap dimana kepemilikan asetnya
ada pada OPD lain.

-

BUMD yang setoran ke Kas Daerah cukup
besar, dimana yang disetorkan ke kas daerah bukan dari bagian laba yang diperoleh
melainkan dari bagian pendapatan kotor
yang diperoleh.

Kondisi Sistem Pengendalian Intern

-

-

BUMD yang ada di Provinsi Kepri dapat kita
kelompokkan kedalam BUMD yang bergerak
pada sektor perbankan, jasa air minum, jasa kepelabuhanan, dan aneka usaha.

Secara umum sebagian besar Kondisi BUMD
masih memprihatinkan, dan selanjutnya mari
kita melihat sedikit lebih dalam atas kondisi
BUMD yang ada di Kepri berikut ini.

Dokumen dan atribut terkait
dengan manajemen strategis
belum terbangun dengan baik.
Seperti; adanya BUMD yang
belum memformalkan tujuan
organisasi dalam dokumen manajemen strategisnya. Corporate
plan belum ada, sudah habis
masa berlakunya dan belum
diperpanjang, serta belum digunakan sebagai panduan pada
saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP).

Sebagian besar kondisi Sistem Pengendalian
Intern masih lemah, antara lain dapat ditunjukan kondisi di bawah ini:

Lantas bagaimana kondisi BUMD yang ada di
Provinsi Kepri?

Jumlah total BUMD yang ada di Provinsi Kepri
sebanyak 17 BUMD yang dapat dirinci per sektor usaha yaitu: bergerak pada jasa air minum 4
BUMD, perbankan 3 BUMD, Kepelabuhanan 3
BUMD dan aneka usaha 7 BUMD.

-

Kondisi Keuangan

3.

Struktur organisasi dan bidang usaha yang
tidak jelas.

Kondisi Tata Kelola Perusahaan
a.
b.

Belum mengenal dan menerapkan manajemen risiko.
Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik
(GCG), beberapa BUMD baru mengenalnya. Kelemahan tata kelola perusahaan yang
baik antara lain adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan kondisi di atas, Perwakilan BPKP
Provinsi Kepri telah berupaya
untuk membenahi kondisi BUMD di atas melalui
pemberian saran perbaikan
dalam laporan hasil evaluasi kinerja BUMD. Selain
itu juga, dalam rangka perbaikan tata kelola BUMD,
Perwakilan BPKP Provinsi
Kepri telah melakukan berbagai upaya melalui Sosialisasi, Bimtek, Pendampingan
penyusunan
Infrastruktur
GCG, Corporate Plan/Business Plan, dan penyusunan
SOP. Namun, upaya itu
semua tidak akan berarti
apa-apa jika tidak dibarengi dengan komitmen dan
kemauan kuat dari Pemilik,
Dewas/Bawas/Dekom, Dewan Direksi dan manajemen
untuk mempelajari, memahami dan menerapkan
pedoman tata kelola yang
sudah disusun bersama.
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WAHAI IBU,
TOLONG
BANTU
NEGERI INI
BERANTAS
KORUPSI
Febrina MDB

gan alasan adanya tekanan/
dorongan dan pembenaran. Kok
bisa? Apakah salah dengan gaya
hidup mewah, selama mampu
kenapa tidak? Apakah salah jika
seorang suami ingin membuat
anak dan istrinya senang, nyaman dengan memenuhi semua
kebutuhan dan keinginan mereka?? Tidak salah, jika kemampuan ekonomi suami mencukupi
untuk memenuhinya. Namun,
sudahkah ibu menilai tingkat kemampuan suami dari segi penghasilan dibandingkan dengan
pengeluaran rumah tangganya?
Jangan sampai seperti pepatah
“besar pasak dari pada tiang”.
Jika penghasilan suami lebih kecil
dari pengeluaran rumah tangganya, maka kondisi ini akan
mendorong/menuntut
suami
melakukan tindakan kecurangan
maupun korupsi.
Contoh:

vecteezy.com

S

ebuah pertanyaan yang diajukan kepada beberapa ibu rumah tangga,
yaitu : “Ibu, Bagaimana pendapatmu
terhadap hasil korupsi suami yang diberikan
kepada istri dan dinikmati oleh keluarga?
Bagaimana pendapat Ibu?”
Apa salah istri? Ia hanya seorang ibu rumah
tangga. Apa hubungannya dengan korupsi?
Korupsi hanya dilakukan oleh orang yang
bekerja dan sudah menjadi kewajiban kepala rumah tangga menafkahi keluarganya.
“Uang yang kami terima setiap bulannya
berasal dari gaji yang diterima dari Suami,
selebihnya kami tidak tahu.” Pernyataan-pernyataan itulah yang sering diucapkan oleh
ibu-ibu rumah tangga apabila ditanya terkait
Korupsi.
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Wahai Ibu, tahukah bahwa Ibu memegang peran penting dalam pemberantasan korupsi?. Dengan kejujuran dan pola
hidup sederhana yang senantiasa ditanamkan dalam kesehariannya, maka seorang
ibu dapat merubah perilaku koruptif anak,
suami, maupun masyarakat luas.

Seorang anak sekolah SMP
zaman now menuntut ke ibunya
untuk mempunyai handphone
(HP), dan tuntutan ini tidak akan
berhenti sampai si anak mempunyai HP, dengan alasan:
a.

Menurut Donald R. Cressey, hal-hal yang
mendorong seseorang melakukan fraud/
kecurangan, yaitu :
1.
2.
3.

Pressure (Dorongan/Tekanan)
Opportunity (Kesempatan
Rationalization (Pembenaran)

Seorang Ibu dalam rumah tangga dapat
menyebabkan seorang suami ataupun
anak melakukan kecurangan/fraud den-

b.

Tuntutan tugas sekolah
untuk mencari bahan pelajaran di luar buku sekolah. Respon ibunya adalah
membelikan komputer dan
memasang internet di rumah. Sampai di sinikah?
Tidak,
Untuk mempermudah komunikasi dengan temanteman dalam melakukan
diskusi kelompok. Respon
ibunya adalah memper-

bolehkan si Anak menggunakan HP-nya untuk kepentingan komunikasi anak
dengan temannya. Sampai
disinikah? Tidak,
c.

Dengan memiliki HP dapat
mempermudah komunikasi dengan teman-teman,
jika pulang terlambat bisa
langsung memberitahukannya kepada ibu, dan agar
tidak malu karena teman
– temannya sudah memiliki
Hp. Respon ibunya adalah membelikan Hp untuk
anak.

Setelah memiliki HP, gaya hidup
anak berubah dan kebutuhannyapun bertambah, Jika kebutuhan
si Anak tidak dipenuhi maka
akan dapat mempengaruhi perilaku anak ke arah yang tidak jujur/mengambil uang dari dompet
ibunya.
Jika penghasilan Suami sama/
tidak ada peningkatan, sementara pengeluaran makin bertambah dengan berubahnya gaya
hidup dan tuntutan kebutuhan
anak, maka akan dapat menimbulkan dorongan dan pola fikir
Suami untuk mencari cara dalam
menambah penghasilan secara
instan demi memenuhi kebutuhan gaya hidup sang anak.
Cerita di atas menggambarkan
adanya perilaku fraud karena
dorongan gaya hidup anak yang
ingin punya Hp dan membeli pulsa dan paket data serta dorongan
pembenaran dari anak bahwa
sudah menjadi kewajiban orang
tua untuk memenuhi kebutuhan
anak. Mengertikah ibu?

Di sinilah peran ibu sangat diperlukan. Menanamkan sikap hidup
jujur dan tidak konsumtif kepada
anak sedari masih kecil, memberikan pengertian ke anak agar
senantiasa mensyukuri yang ada.
Dengan begitu semakin kecil tuntutan gaya hidup keluarga akan
menurunkan dorongan Suami
untuk melakukan tindakan kecurangan dan meringankan beban
Suami.
Wahai ibu, janganlah engkau
rendahkan harkat dan martabatmu hanya karena memenuhi
gaya hidup dan tuntutan zaman.
Peran pentingmu berawal dari
diri sendiri, menanamkan pola
hidup sederhana dan sikap hidup jujur kepada anak dan suami
sehingga dapat meminimalkan
dorongan, tekanan kepada suami untuk berbuat yang mengarah
ke tindakan kecurangan. Ingatlah
wahai ibu kualitas anak bangsa
dan keberhasilan Negara ada di
pundakmu.
Sedikit kutipan dari seorang istri
dan ibu di BPKP bahwa “para
suami tidak boleh lemah terhadap istri. Seorang istri harus diberi
pengertian untuk hidup seadanya
sesuai dengan penghasilan dan
jangan berlebih-lebihan. Seorang istri harus mampu mengatur
keuangan keluarga dengan baik
dan tidak memaksakan keinginan
untuk
membeli/mengeluarkan
uang untuk sesuatu yang tidak
dibutuhkan.”
Korupsi terjadi karena kurangnya
bersyukur - Lihatlah ke bawah
dan bersyukurlah…
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IKPA
>>>

PENILAIAN
MANDIRI
PELAKSANAAN
ANGGARAN

Kepala Perwakilan,
(Alm) Panijo
saat menerima
penghargaan IKPA
terbaik dari KPPN
Batam

frekuensi revisi DIPA yang dapat
menyebabkan tertundanya kegiatan; pengelolaan UP yang
tidak tepat waktu dapat menghambat pembayaran tagihan;
dan data kontrak yang terlambat akan menimbulkan keraguan
atas komitmen dan ketersediaan
dana. Dalam tataran yang lebih luas, kelemahan Pelaksanaan
Anggaran berdampak langsung
pada performa Satker lewat tingkat penyerapan anggaran.
Pelaksanaan anggaran yang
baik mencerminkan empat aspek
kualitas pelaksanaan anggaran,
yaitu:

1.
2.
3.
4.

Kesesuaian Perencanaan
dan Pelaksanaan Anggaran;
Kepatuhan atas Regulasi;
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan; dan
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

Masing-masing aspek kualitas
pelaksanaan anggaran terdiri
dari beberapa indicator penilaian
yang relevan. Penilaian ini diwujudkan dalam 12 IKPA dengan
bobot yang berbeda, yaitu 5%
sampai dengan 20%.
Untuk Wilayah Kepulauan Riau,

Tulad Peni Kharisma

T

anggal 26 September lalu,
Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan dari KPPN
Batam sebagai peraih Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) terbaik untuk kategori
Satuan Kerja (Satker) berpagu
lebih dari 15 milyar. Dalam Forum
Pengelolaan Keuangan BPKP di
Jakarta pada tanggal 15 Oktober
2018, diumumkan juga bahwa
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh IKPA
terbaik di antara delapan Perwakilan BPKP bertipe B. Sementara dari 34 Perwakilan BPKP
se-Indonesia, Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau meraih
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posisi keempat. Penghargaan
atas raihan IKPA tersebut merupakan inovasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
dalam menggarisbawahi pentingnya penilaian pelaksanaan anggaran. IKPA tersebut dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan
sebagai salah satu alat monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan anggaran Satker.
Meskipun bukan merupakan
tupoksi utama suatu Satker,
Pelaksanaan Anggaran menjadi
tulang punggung berjalannya organisasi. Pelaksanaan Anggaran
memiliki berbagai faktor yang
langsung mempengaruhi kelancaran operasional Satker, seperti
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nilai indikator-indikator tersebut rata-rata
telah di atas nilai 81. Indikator Revisi DIPA,
misalnya, telah mencapai nilai 100. Indikator
dengan bobot tertinggi, yaitu Penyerapan Anggaran dan Penyelesaian Tagihan, mendapat
nilai 98,30 dan 95,07. Indikator-indikator lainnya, seperti Kesalahan SPM, Retur SP2D, Deviasi Halaman III DIPA, dan Rekon LPJ juga

meraih nilai di atas 90. Adapun indikator
yang masih berada di bawah nilai 90
adalah Pengelolaan UP, Perencanaan
Kas, dan Data Kontrak, masing-masing
sebesar 85, 84, dan 82. Bobot indikator
dan capaian rata-rata IKPA Satker di
Wilayah Kepulauan Riau terinci dalam
tabel berikut.

Indikator IKPA dan Nilai Rata-rata di Wilayah Kepulauan Riau
No
A

Indikator

Penghitungan

Bobot (%)

Rata-rata Nilai
di Wil. Kepri

Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran

B

1 Revisi DIPA

Jumlah revisi anggaran dibagi jumlah DIPA

5

100

2 Deviasi Halaman III
DIPA

Rata-rata selisih realisasi penarikan dana dan
perencanaan Halaman III DIPA per bulan dibagi
perencanaan Halaman III DIPA

5

91,09

3 Pagu Minus

Jumlah pagu minus terhadap jumlah total pagu

5

(hanya di TW
IV)

4 Data Kontrak

Jumlah Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu
dibagi jumlah Data Kontrak yang disampaikan

10

82

5 Pengelolaan UP

Jumlah SPM GUP yang tepat waktu dibagi jumlah
SPM GUP

10

85

6 Rekon LPJ Bendahara

Jumlah LPJ yang tepat waktu dibagi jumlah LPJ

5

93,84

7 Dispensasi

Jumlah dispensasi SPM dibagi jumlah SPM yang
disampaikan

5

(hanya di TW
IV)

Kepatuhan atas Regulasi

C

Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan
8 Retur SP2D

Jumlah retur SP2D dibagi dengan jumlah SP2D terbit

5

99,56

9 Penyerapan Anggaran

Jumlah realisasi penyerapan anggaran dibagi jumlah
pagu

20

98,30

Jumlah tagihan yang disampaikan tepat waktu dibagi
jumlah total tagihan

20

95,07

Jumlah Renkas yang disampaikan tepat waktu dibagi
jumlah Renkas yang disampaikan

5

84

Jumlah SPM yang salah dibagi jumlah SPM yang
disampaikan

5

10 Penyelesaian Tagihan
D

Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
11 Perencanaan Kas
(Renkas)
12 Kesalahan SPM
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95,60

Meskipun nilai indikator-indikator
tersebut sudah berada di atas 81,
tetapi masih terdapat beberapa
permasalahan dalam peraihan
nilai IKPA. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan
Riau merangkum permasalahan
IKPA khususnya di Wilayah Kepulauan Riau dalam lima kategori,
yaitu perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, administrasi kegiatan,
pencairan dana dan pertanggungjawaban, dan Sumber Daya
Manusia (SDM).
Masalah pertama terjadi di
tahap perencanaan. Satker acap
kali mengalami permasalahan di
luar kuasa mereka, seperti pembatalan kegiatan berdasarkan
kebijakan pusat, perubahan alokasi, munculnya kegiatan baru
di tengah tahun, maupun perubahan struktur organisasi Satker.
Dalam masalah kedua, yaitu
pelaksanaan kegiatan, Satker
mengalami hambatan karena

juknis yang lambat terbit, pihak
ketiga yang lambat menagih,
atau kurangnya peserta lelang.
Masalah ketiga tentang administrasi kegiatan, Satker mengalami hambatan akibat kendala
perizinan, letak geografis yang
sulit terjangkau, dan cuaca yang
kurang mendukung. Dalam masalah keempat, yaitu pencairan
dana dan pertanggungjawaban,
permasalahan yang sering dihadapi oleh Satker yaitu pengajuan
UP yang terlalu besar dan lambat
menyerahkan berkas pendukung
ke pengelola keuangan, bermasalah dengan rekening rekanan/
supplier, melakukan pembayaran
yang dominan di semester II, dan
mengajukan konfirmasi pajak
yang tidak sesuai akibat kesalahan jumlah antara pemungutan
pajak dan penyetoran pajak. Masalah terakhir adalah SDM, yaitu
adanya hambatan pada Satker
akibat terbatas jumlah SDM dan

kemampuan pengelola keuangan, adanya pergantian pejabat
saat kegiatan berlangsung, atau
karena adanya pengelola keuangan yang merangkap jabatan.
Beberapa permasalahan di atas
masih dapat diantisipasi oleh
Satker, antara lain dengan merencanakan UP, meng-crosscheck
data supplier dengan OMSPAN sebelum diajukan, atau
meningkatkan kualitas pengelola
Keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan
Riau sendiri menyediakan sarana
Sosialisasi dan Bimtek, Dialog Kinerja Satker, pelayanan konsultasi, mengadakan monitoring dan
evaluasi, serta Rakorda Pelaksanaan Anggaran guna meningkatkan raihan IKPA Satker di
Wilayah Kepulauan Riau.
Untuk mempermudah pengawasan atas penilaian anggaran
tersebut, Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan telah
mengintegrasikan penilaian anggaran secara online mulai pertengahan tahun 2018. Kini, Satker
bisa memantau penilaian anggaran tersebut melalui menu Monev
PA di situs OMSPAN (https://
spanint.kemenkeu.go.id/).
Melalui menu tersebut, Satker
dapat mengetahui perolehan
nilai IKPA mereka secara rinci per
indikator dan menyusun langkah
perbaikan sesuai kondisi.
<<<
BPKP Kepri sebagai
peringkat pertama
kinerja terbaik
pelaksanaan
anggaran Satker
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WARNA-WARNI
BATIK KEPRI
Tulad Peni Kharisma

B

atik adalah sebuah kain yang digambar suatu pola atau motif sesuai dengan daerah asalnya. Batik merupakan
kekayaan budaya dan warisan leluhur yang
dimiliki bangsa Indonesia, serta memiliki beraneka motif sesuai dengan daerahnya. Aneka ragam corak batik yang ada di Indonesia
sangat bervariatif, di mana setiap daerah
mempunyai corak yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khas daerahnya.
Batik dapat menjadi identitas bagi suatu
organisasi seperti kementerian/badan/lembaga, baik pusat maupun daerah, instansi
swasta, dan sebagainya. Setiap daerah kini
berlomba menciptakan batik mereka sendiri dengan ornamen yang khas. Jadilah Batik Sumatra Utara, batik Kalimantan, Batik
Aceh, dan Batik Papua. Bagaimana dengan
di Kepulauan Riau?
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<<<

Koleksi batik motif
Kepri di workshop milik
Bambang Yulianto
<<<

Motif Khas Kepri, Adakah?
Redaksi menjumpai Bambang Yulianto, seorang pengrajin batik di Batam, untuk mengetahui lebih jauh mengenai batik daerah
di Kepulauan Riau. Bambang yang memiliki
ruang workshop dan ruang pamer di Kopkar
PLN Belian ini mengakui adanya kebutuhan
batik daerah, termasuk di Kepulauan Riau.
Para pelanggannya, yang mayoritas berasal
dari instansi swasta dan pemerintah, terutama memesan motif yang dianggap mewakili
Kepri.
Menurutnya, Batik Kepri secara garis besar
terdiri dari dua motif utama yaitu biota laut
dan corak Melayu. Biota laut dianggap sesuai dengan karakter geografis Kepri yang
merupakan daerah kepulauan, sementara
corak melayu mencerminkan sejarah dan budaya melayu.
Corak Melayu, menurut Malik, dkk dalam
Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau (2004:
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184) memiliki beberapa motif pakem yang
menjadi ciri khas. Wajik, Tampuk Manggis,
Bunga Cengkeh, Bunga Kundur, Buih Selari,
adalah sebagian motif yang lama familiar
dalam tenun Melayu. Seperti halnya motif-motif kuno lainnya, corak Melayu memiliki falsafah atau arti. Uniknya, makna motif
ini dituangkan dalam pantun. Pada tahun
2008, Dekranasda Kota Batam mendaftarkan sepuluh motif Batik Batam ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sesuai tradisi, tiap motif inipun
dilengkapi filosofi dalam bentuk pantun.
Tahun ini, Kabupaten Karimun melakukan
langkah serupa dengan mematenkan delapan motif Batik Karimun. Batik-batik tersebut, meskipun telah dimodifikasi sedemikian
rupa, sebagian berakar dari motif dasar
Melayu, antara lain seperti Tapuk Manggis, Pucuk Rebung, Itik Pulang Petang, dan
Awan Larat juga menjadi inspirasi Bambang dalam karya-karyanya.

Proses
pembuatan
batik Kepri

Sementara untuk biota laut, motif yang diangkat menjadi batik
lebih bervariasi, dari yang jamak
seperti ikan, udang, kerang, rumput laut; sampai dugong yang
diadopsi sebagai Batik Bintan.
Menurutnya, motif yang paling laris adalah biota endemik
Kepulauan Riau, yaitu gonggong. Gonggong juga termasuk motif yang dipatenkan oleh
Dekranasda Kota Batam dalam
varian Siput Gonggong Bunga
Semayang dan Siput Gonggong
Kuntum Berendam. Selain terinspirasi flora dan fauna, Batik
Batam juga mengikutsertakan
Jembatan Barelang sebagai motif khasnya.

Batik Kepri Sesuai Selera
Menurut Bambang, kalau mau
memesan, kita harus memilih motif, warna, bahan, dan metode
pengerjaannya. Di workshop-nya
juga tersedia setidaknya pilihan
bahan katun, paris, maupun
doby. Untuk metode, pemesan
bisa memilih batik tulis, batik cap,
atau batik colet.
Jika pemesan menghendaki batik eksklusif, batik tulis bisa jadi
pilihan. Lewat metode ini, motifnya disketsa dengan tangan
sebelum ditutup dengan lilin dan
memungkinkan motif yang lebih rumit, tidak berulang-ulang,
atau berukuran besar. Warnanya
pun bisa lebih bervariasi. Namun, pengerjaannya relatif lama.
Selembar batik berukuran standar, yaitu panjang 2-2,5 meter
dengan lebar 1,15 meter, bisa memakan 3 hari hingga seminggu.
Jika ingin lebih cepat, batik cap
bisa menjadi alternatif, karena
kain tinggal distempel menggunakan cap motif yang tersedia.
Dengan cara ini, Bambang bisa
menyelesaikan 30 lembar per
hari, harganya pun lebih miring,
serta hargamya dibandrol 160
ribu rupiah per lembar. Variasi
batik cap adalah batik colet, dimana motif tertentu dari stempel
tersebut bisa diberi warna berbeda dengan warna dasar kain.
Menariknya, stempel untuk batik
cap ini pun bisa dipesan. Pelanggan tinggal menyerahkan logo
instansi, misalnya, untuk dibuatkan stempelnya. Selesai pengerjaan, stempel ini pun dapat dibawa pulang oleh pemesan.
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