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IKHLAS
Alkisah seorang Panglima Perang Abdul Malik pernah mengepung suatu benteng musuh yang
sangat kokoh. Berhari-hari lamanya benteng tersebut sangat sulit ditaklukkan. Abdul Malik telah
memberikan semangat pasukannya agar berusaha untuk menembus benteng tersebut. Namun tidak ada seorang pun dari pasukannya yang berhasil menuju ke arah benteng tersebut.
Namun secara diam-diam ada salah seorang yang dapat memasuki benteng tersebut, kemudian Sang Khalifah berujar, ”Wahai pasukan, mana diantara kalian yang berhasil memasuki
benteng tersebut…?” namun tidak ada seorang pun yang datang.
Malam hari Sang Khalifah sedang istirahat diberitahu pengawalnya ada seseorang prajurit
minta izin untuk menemui Sang Khalifah, dia pun dipersilahkan masuk.
Sang Khalifah

: “Apakah engkau orang yang saya cari…?”

Prajurit

: “Saya akan beritahu kepada yang mulia tetapi dia mengajukan tiga
syarat…!”

Sang Khalifah

: “Sebutkan wahai Prajurit…?”

Prajurit

: “1. Jangan yang mulia beritahukan namanya kepada Abdul Malik
Panglima Perang,
2. Jangan yang mulia memberikan apa pun kepadanya,
3. Jangan yang mulia tanyakan namanya siapa dia….!”

Sang Khalifah

: “Baik saya penuhi…!”

Prajurit

: “Sayalah yang berhasil memasuki benteng tersebut dan ini pecahan
keramik. Bila disatukan dengan pecahan keramik yang ada dipegang
Abdul Malik akan menjadi “huruf yang indah””

Abdul Malik (menghadap) : “Ini pecahan keramik dari seorang prajurit untuk disimpan sebagai
kenang-kenangan telah menduduki benteng”
Sang Khalifah

: “Abdul Malik, siapa prajurit tersebut…?”

Abdul Malik

: “Tidak tahu yang mulia… karena hanya bicara, pecahan keramik ini
akan menjadi sejarah…”

Sang Khalifah

: “Inilah seorang anak manusia yang ikhlas…!”

Akhirnya Sang Khalifah dan Abdul Malik setiap selesai beribadah selalu berdo’a “Ya Allah, jadikanlah aku bersama orang yang berhasil memasuki benteng tersebut”.
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Emansipasi dan Persamaan Gender yang Kebablasan

M

ungkin headline yang dipilih kali ini
begitu kontrifersial. Namun menurut
saya itulah yang terjadi saat ini. Bagi
kaum feminis yang menentang, sah-sah
saja karena saya hanya ingin sedikit berpendapat.
Emansipasi berasal dari bahasa latin "emancipatio"
yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan.
Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang
anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang
tua, sama halnya dengan mengangkat hak dan
derajatnya.Jadi para penyeru emansipasi wanita
menginginkan agar para wanita disejajarkan
dengan kaum pria disegala bidang kehidupan, baik
dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian
maupun dalam pemerintahan.
Emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk
menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan
hak politik maupun persamaan derajat, sering
bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik,
atau secara lebih umum dalam pembahasan
masalah seperti itu. Emansipasi wanita di
Indonesia, yang dipelopori oleh Kartini, dan
diperingati setiap 21 April setiap tahunnya, telah
merubah sejarah Indonesia terutama dikalangan
kaum wanita. Emansipasi yang dilakukan oleh
Kartini adalah untuk memperjuangkan kedudukan
wanita secara sosial di masyarakat Indonesia
sangatlah rendah pada waktu itu. Contohnya,
wanita hanyalah bisa ‘berdiam’ di rumah orang
tuanya, dipersiapkan untuk menikah. Setelah
menikah, wanita dibawah otoritas suaminya.
Serta memperjuangkan hak berpendidikan para
wanita. Pendidikan bukanlah hak para wanita,
tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga.
Dan perjuangan Kartini itu seolah membuahkan
hasil. Sekarang tidak ada lagi batasan bagi kaum
wanita untuk menuntut ilmu, mereka bisa
bersekolah setinggi-tingginya sesuai apa yang
diinginkannya. Setelah kaum wanita lulus dalam
pendidikan formal, maka tibalah gilirannya
tuntutan untuk bekerja, tidak mau kalah dengan
kaum pria, maka tak jarang merekapun memasuki
sektor-sektor pekerjan pria. Tidak ada lagi
perjodohan dan pemaksaan pernikahan seperti
jaman Siti Nurbaya dulu. Perlakuan dan
komunikasi kepada wanita semakin terbuka dan
semakin aspiratif.

4

Di sekolah, di jalan-jalan, di tempat umum
eksistensi wanita semakin diakui. Namun seiring
dengan pengakuan tersebut para wanita ini
terkadang lupa dengan kodratnya sebagai wanita
itu sendiri. Tindakan dan peran yang dijalankannya
terkadang melampaui batas-batas kewajaran.
Tidakah memang sebenarnya wanita dan pria itu
berbeda. Sehingga ada hal-hal yang seharusnya
menjadi tupoksi masing-masing gender, dimana
satu dan yang lainnya tidak dapat mengingkari atau
lari dari tanggungjawabnya.
Sesuatu yang tak adil, andai seorang wanita begitu
giat mengejar karier, atas dasar persamaan
gender, sementara bayi kecilnya di rumah menjadi
terlantar, dan besar di bawah asuhan pembantu.
Kewajiban dasar seorang ibu yang terkesampingkan
oleh keinginan menuntut hak. Dan sungguh hal
yang sangat keterlaluan ketika seorang wanita
tidak menuruti keinginan suaminya untuk berhenti
bekerja padahal suaminya telah cukup memberikan
nafkah baginya, hanya demi gengsi telah
bersekolah dan mendapatkan gelar yang tinggi
namun hanya memasak di dapur. Dan lebih ironis
lagi apabila peran wanita di rumah digantikan oleh
sang suami hanya karena pencapaian financial sang
istri yang lebih tinggi
Ketika saya mencoba mencari referensi untuk
sebuah tulisan, tiba-tiba mata saya terhenti pada
sebuah penggalan paragraph. Wanita-wanita kini
mengurai kembali benang yang telah kupintal,
mereka hanya merayakan hari kelahiranku tapi itu
semua hanya mengecilkan arti perjuanganku
selama ini. Wanita-wanita kini telah maju
kebelakang, kita belajar sejarah, bahwa manusia
itu unik, keunikan manusia itu : dia belajar sejarah
tapi tidak pernah belajar dari sejarah. Mungkin hal
tersebutlah yang akan dikatakan oleh kartini
apabila melihat mengenai apa yang sedang terjadi
saat ini.

“Lebih baik jangan pernah memperingati hari
kelahiranku apabila emansipasi lebih condong
liberalisme atau feminisme”

- by Tien S.

Vol. 10 Tahun III

PERANAN SPIP DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN
Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan
telah dianggap sebagai “way of life” atau budaya di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai
langkah dan strategi untuk mendorong agar tindakan korupsi dapat ditekan, baik melalui instruksi presiden
maupun penguatan kelembagaan. Beberapa strategi tersebut dirasa masih kurang efektif karena perilaku
korupsi di Indonesia merupakan tindakan yang sistemik.
Disarikan oleh Team Satgas SPIP BPKP Sulsel atas Makalah Kaper BPKP Sulsel dalam rangka dalam rangka kegiatan
di Kanwil BKKBN Provinsi Sulsel

D

alam pengertian korupsi disebutkan bahwa
korupsi ditimbulkan karena tidak adanya
“akuntabilitas”. Akuntabilitas dari sudut

pandang tradisional menfokuskan pada keteraturan
transaksi keuangan yang taat dan melekat pada
ketentuan hukum dan kebijakan administrasi. Konsep
ini dikembangkan sampai pada akuntabilitas manajerial,
yang

pemberi amanah.

menekankan

penggunaan

dana,

pemanfaatan

Akuntabilitas yang baik harus didukung dengan
sistem pengendalian intern yang handal agar
seseorang dapat mempertanggungjawabkan secara
obyektif

konsekuensi

dari

kewenangan

yang

diterimanya. Salah satu unsur sistem pengendalian
intern yang dimaksud adalah berfungsinya secara
efektif pengawasan internal.

property, tenaga kerja dan sumber daya manajemen
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

lainnya secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya,
menjadi

60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

akuntabilitas proses yang mencermati pada pertanyaan

Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah

apakah

dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan

konsep

akuntabilitas
kebijakan

berkembang

public

dan

kegiatanya

telah

akuntabilitas pengelolan keuangan negara serta

mendukung kondisi sosial akhir yang diinginkan.
Akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip dari
good governance yang menuntut dua hal, yaitu (1)
kemampuan untuk menjawab (answerability) dan

memperjelas peran pengawasan intern. Dengan
adanya PP SPIP semakin jelas peran pengawasan intern
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komponen

Sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 2

pertama, yaitu “kemampuan untuk menjawab”

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

berhubungan

dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang

(2)

konsekuensi

aparatur

(consequences).

dengan

pemerintahan

tuntutan
untuk

kepada

menjawab

para
secara

periodik terkait dengan penggunaan kewenangannya,
sumber dana dan capaian dari penggunaan sumber daya
terkair. Sedangkan “konsekuensi” terkait dengan
akibat dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan
kepada mereka untuk dipertanggungjawabkan kepada

efektifitas sistem pengendalian intern dilakukan :
1.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan
tugas

dan

fungsi

instansi

pemerintah

termasuk akuntabilitas keuangan negara,
dan
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2.

Pembinaan

penyelenggaraan

sistem

kebijakan dan evaluasi program, intelligence,dan

pengendalian intern pemerintah

scanning.
3.

Bertolak
dari
diperkuatnya
sistem
pengendalian intern pemerintah tersebut dan
makin efektifnya peran APIP, maka BPKP
mereposisi perannya yang baru dengan strategi yang
tercermin dalam 4 domain sebagai berikut :

Mendukung

keuangan negara sehingga tidak menghambat
kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui
fasilitasi, pemahaman perundangan, evaluasi dan

penyelenggaraan

auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum

manajemen

4.

pemerintahan yang profesional melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan, pendampingan, back up

dalam

pelaksanaan tugas melalui kegiatan audit, advokasi,
evaluasi, dan analisis.

Mendukung Sistem Akuntabilitas Presiden terkait
issue strategis, nasional, lintas sektoral, Big fish
melalui

kegiatan

analisa

NEW

6

birokrasi

auditor dalam konteks pelurusan terhadap

Current Issues

tinggi

penyelenggaraan

rangka keseimbangan internal dan eksternal

building pengelola keuangan negara dan SPIP.

berisiko

Check and Balance

Mendukung

teknis dalam kesinergian dalam rangka capacity

2.

birokrasi

kegamangan dan ketakutan para pengelola

Capacity Building

Mendukung

penyelenggaraan

pemerintah yang berkeadilan untuk mengeliminasi

Peran 4 C tersebut di atas adalah :
1.

Clearing House

Vol. 10 Tahun III
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KEJUJURAN DIMULAI DARI DIRI SENDIRI
Kejujuran itu seperti air, kita selalu membutuhkannya untuk tetap hidup.
Jika diibaratkan manusia itu sebuah rumah, maka kejujuran adalah bangunannya
sehingga kita perlu menanamkan pemahaman kepada diri dan lingkungan
mengenai pentingnya arti kejujuran.
Oleh : Tien Saputri

K

Presiden Susilo Bambang Yudoyono
menempel stiker “Utamakan Kejujuran”
di Monas (Antara/ Ali Anwar

ejujuran adalah hal yang selalu

pada arti kata yang baku dan harafiah maka jika

didengung-dengungkan sedari dulu.

seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran

Sejak kita masih berada di bangku

dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai

sekolah dasar pun kata jujur telah

yang sebenarnya, orang tersebut sudah dapat

bertubi-tubi kita dengar. Tanpa bosan bapak

dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu,

dan ibu guru selalu menekankan kejujuran.

mungkir, berbohong, munafik atau lainnya.

Namun sebenarnya apakah kejujuran itu
sendiri??

Definisi sederhana tentang kejujuran dalam
kehidupan sehari-hari adalah mengucapkan dan

Kejujuran berasal dari kata Jujur. Jujur
dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan

bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang
terjadi.

dengan kenyataan. Jujur jika diartikan secara
baku

adalah

memberikan

mengakui,
suatu

berkata

atau

informasi yang sesuai
Kita

kenyataan dan kebenaran.
Dalam

praktek

dan

penerapannya,

secara hukum tingkat kejujuran seseorang
biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau
apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran
dan kenyataan yang terjadi. Bila berpatokan

8

Kenapa harus jujur?
sering

mendengar

orang

tua

menasehati anak supaya harus menjadi orang yang
jujur. Dalam mendidik dan memotivasi supaya
seorang anak menjadi orang yang jujur, kerap kali
dikemukakan bahwa menjadi orang jujur itu sangat
baik, akan dipercaya orang, akan disayang orang tua,
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dan bahkan mungkin sering dikatakan bahwa kalau

mendalam lagi bahwa sesungguhnya kehidupan kita

jujur akan disayang/dikasihi oleh Tuhan. Kenapa

bukan berhenti pada materi dan kehidupan kita

kejujuran itu bergitu penting? Sampai-sampai harus

sekarang. Namun ada sebuah kehidupan di masa

ditanamkan sedari dini?

mendatang, kelangsungan hidup anak cucu kita yang

Kejujuran itu seperti air, kita selalu
membutuhkannya untuk tetap hidup. Mulai dari
membuka mata sampai menutup mata kembali kita
membutuhkan air untuk hidup dan membutuhkan

sedikit banyak bergantung pada kehidupan kita di
masa kini karena roda sang waktu selalu berputar.
Dan kehidupan yang lebih abadi bagi mereka yang
percaya.

kejujuran dalam menjalani hidup. Air untuk mi-

Jujur itu seperti bernafas. Tidak usah bela-

num dan menghilangkan haus ataupun untuk seke-

jar lebih dahulu bagaimana memulainya. Sangat

dar mencuci tangan. Dan kejujuranpun akan selalu

sederhana, semua bisa melakukannya. Sayangnya,

dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan. Jadi

karena sangat sederhana itulah semua orang mudah-

jujur itu adalah sifat mutlak yang harus dimiliki

melupakannya.

setiap manusia. Tidak boleh tidak!!! Atau kehidupan

Apa untungnya??

kita akan berakhir seperti ketika di bumi ini suApa untungnya jika kita berbuat jujur

dah tiada lagi air yang tertinggal.
Dalam kehidupan kita, mungkin kita sering
dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Yang
menuntut kita untuk memilih. Dan sayangnya

tetapi akan mengurangi materi yang kita dapatkan?
Atau bahkan dengan kejujuran itu bisa membahayakan diri sendiri??
Akan hal ini setiap orang perlu menda-

kebanyakan pilihan itu memojokkan kita untuk
berbuat tidak jujur, mungkin bukan berbohong atau

patkan

mencuri namun lebih kepada berbohong kepada

mengerti. Dan setiap orang telah mendapatkan

nurani sendiri. Melakukan tindakan yang seharusnya

pengalaman tersebut. Namun hanya segelintir

tidak kita lakukan.

orang yang mampu mengambil hikmah dari ke-

Ketika kita melakukan ketidakjujuran pada

sebuah

pengalaman

pribadi

untuk

jadian-kejadian yang menimpanya.

diri sendiri pasti akan merasa bersalah, aneh, malu

Bahwa kejujuran itu berasal dari dalam

dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu

diri. Kejujuran adalah hal yang sangat fundamental.

adalah hal yang wajar, berarti hati kita ini masih

Hal yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap

berada dalam rel kejujuran. Lain hal nya jika kita

manusia. Jika diibaratkan manusia itu sebuah

melakukan ketidakjujuran dan kemudian kita

rumah, maka kejujuran adalah bangunannya. Untuk

merasa biasa saja bahkan bangga dan bercerita

endapatkan rumah yang baik maka kita juga harus

kepada banyak orang. Atas hal ini kita perlu was-

memiliki pondasai yang baik dan kuat. Agar dalam

pada, segeralah menyisihkan sedikit waktu untuk

melalui sang waktu kita tetap kokoh, yak terkikis

instropeksi dilri.

angin ataupun badai.

Karena jika kita mau melihat lebih

Mungkin pengertian kejujuran ini masih
terlihat absurb, tapi jika dihubungkan dengan

9
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kehidupan bersosialisasi dengan lingkungan kita

untuk tahu apa yang terjadi, melakukan audit untuk

akan dapat melihatnya secara gamblang. Mari kita

melihat penyimpangan, atau sekedar memasang ko-

cermati lagi apa yang sedang terjadi di pojok ru-

tak uang dengan kunci? Mungkin dengan hal tersebut

angan lantai satu kantor perwakilan BPKP Su-

kita dapat memperbaiki indeks kejujuran kita, na-

lawesi Selatan kita tercinta.

mun tidak menumbuhkan kesadaran pribadi.Karena

Setiap orang yang melihat angka-angka di
papan putih itu akan merasa miris dan kecewa.
Sebuah instansi yang selalu berusaha meluruskan
dan membenarkan masalah atau hal-hal yang melenceng di berbagai kabupaten di tanah air ternyata
memiliki kios jujur dengan indeks kejujuran yang

kejujuran itu berasal dari kesadaran dan tidak ada di
dunia ini yang namanya polisi kejujuran. Atas hal ini
kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Dan kita
tidak perlu melakukan apapun. Yang kita perlu
hanya menanamkan pemahaman kepada diri dan
lingkungan mengenai pentingnya arti kejujuran.

bisa dibilang mengerikan. Dan semua orang mulai

Ya , dan tulisan ini pun tidak dapat memberi-

pesimis akan kelangsungan hidup kios yang telah ber-

kan pengertian sempurna tentang untungnya ber-

diri selama kurang lebih empat bulan ini. Di
usianya yang masih belia mungkin ia akan mengakhiri
eksistensinya. Ah bukankah ruangan itu sebuah maket
kehidupan??

buat jujur. Karena tulisan ini hanya mampu membuat
kita menyisihkan sedikit waktu untuk mengingat
kembali akan hal-hal yang telah kita perbuat. Untuk
berkata dan bertindak jujur atau tidak jujur. Keputusan besarnya murni di tangan kita semua.

Haruskah kita memasang kamera pengintai

Orang jujur adalah orang yang tidak peduli jika orang lain tidak
melihat amal kebaikan yang besar. Dia juga tidak malu jika
orang lain melihat amal yang dilakukannya terbilang kecil. Dan
dia tidak membenci orang yang melihat dari amal keburukannya.
-sangkan-
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Ada sesuatu yang berbeda ketika kita menengok ruangan di lantai satu yang dulu digunakan
sebagai ruang koperasi. Ruangan yang telah
lama menganggur itu, sekarang tampak berbeda. Ruang yang dulu tak pernah diperhatikan,
sekarang telah berubah menjadi tempat yang
banyak dikunjungi orang. Ruangan tersebut kini
telah difungsikan kembali sebagai kios jujur.
Oleh : Tien Saputri

K

daftar

ios jujur adalah sebuah kios yang

mana

didalamnya

hanya

provinsi

dagangan,

tempat

harga,

mengawasi.

tidak

ada

Pembeli

ada

barang

uang,

penjaga

tinggal

ke

disediakan.

dalam

tempat

Jika

telah

kios

tersebut, mereka telah melakukan survey
pegawai
Provinsi

BPKP
Sulawesi

kios jujur dan sebesar apa
animo pegawai BPKP Provinsi

di

Sulawesi Selatan akan pendirian

ide kios ini sempat ragu-ragu saat ingin
merealisasikannya. Karena beberapa orang
yang dimintai pendapat sempat pesimis
dengan ide tersebut. Ada yang mendukung
tetapi dengan ragu-ragu, dan tidak sedikit
orang yang menentang karena tidak yakin
akan kelangsungan hidup kios tersebut.

di depan kita jika kita berhenti sekarang.
mungkin

yang

kios jujur ini.
Mengenai tingkat kepahaman mengenai kios
jujur berdasarkan hasil survey tersebut 68%
mengetahui apa itu kios jujur, 24% tidak
tahu dan 8% tidak berpendapat.
Tentang setuju tidaknya didirikan kios
jujur 90% responden setuju untuk diadakan
kios jujur, 4% perlu pertimbangan, dan 6%

Kita tak akan pernah tahu apa yang ada
itulah

pendirian

tingkat kepahaman mengenai

bidang investigasi. Awalnya para pencetus

Kata-kata

memulai

Selatan tentang sejauh mana

ringan

pegawai

Sebelum

Perwakilan

Ide kios ini berasal
beberapa

ingin

ide mereka.

kepada

pun

kembalian itu sendiri.

obrolan

dan

dari hal kecil maka mereka pun melanjutkan

pembeli mengambil uang

dari

selatan

BPKP

yang

ada

kembaliannya

sulawesi

pegawai

membuktikan bahwa kejujuran bisa dimulai

mengambil
yang

kejujuran

dan

barang yang diinginkan lalu memasukkan
uang

tingkat

terus

memotivasi para pencetus ide ini. Selain itu

tidak memberikan pendapat. Selain itu para
responden juga diminta untuk memberikan
usulan mengenai tempat dan barang-barang
apa saja yang dijual pada kios tersebut.

rasa ingin tahu yang tinggi tentang sejauh

11

Vol. 10 Tahun III
orang itu ternyata tidak terbukti. Masa
percobaan 30 hari ternyata bisa dilalui
dengan

indeks

mengagumkan.
bersikap

kejujuran

Orang-orang

skeptis

yang

yang

dahulu

tampaknya

mulai

mendukung dan menginginkan kios ini lebih
berkembang

lagi.

Dukungan

yang

terus

berdatangan dan omset kios yang cukup
lumayan setiap harinya ini membuat para
penggerak kios ini lebih bersemangat lagi
Atas

poling

tersebut

dan

berbagai

untuk mengembangkan kios ini. Ke depannya

masukan dari Kabag TU Bapak Didi Suyadi

kios

serta

berbagai merchandise BPKP.

Kasubag

Umum

dan

Kasubag

jujur

tersebut

akan

menambahkan

Kepegawaian, Bapak Bahar dan Bapak Taufik,

Kami melakukan pencatatan terhadap

maka didirikanlah kios jujur pada Kantor

tingkat kejujuran pada kios tersebut. Bukan

Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan. Kios itu

berapa jumlah barang yang laku, tetapi

diresmikan oleh bapak Didi Suyadi pada

berapa presentase kejujuran yang terjadi.

tanggal 9 Desember 2009, bertepatan dengan

Presentase tersebut didapatkan dari jumlah

hari anti korupsi.

uang yang ada dalam kotak dibandingkan

Perlahan tapi pasti ruangan yang dulu

dengan jumlah barang yang terjual. Dan hal

sepi itu kini sudah mulai dikunjungi banyak

tersebut dilakukan setiap hari sebelum kios

orang. Banyak pegawai yang merasa tertolong

ditutup.

oleh kehadiran kios jujur tersebut. Tingkat
kejujuran

yang

dahulu

diragukan

banyak

Kios jujur juga menerima semua pihak yang ingin menitipkan barang dagangannya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut dapat menghubungi :
Wahyu Utomo, Andy Wijaya, Tien Saputri, Siti Fatimah

12

Vol. 10 Tahun III

APA KABAR ‘KIOS JUJUR’
“Iya, adanya kios ini cukup membantu. Kita tidak perlu lagi jalan jauh dan berpanas-panasan untuk
sekedar membeli minuman dingin.” Itulah salah satu komentar pegawai kita tentang keberadaan
kios jujur kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Semangat awal untuk "coba-coba"
mengetahui tingkat kejujuran pegawai kita, walaupun dengan indikator yang simpel, ternyata
hasil dari analisis harian maupun bulanan menunjukkan adanya penurunan
tingkat kejujuran pegawai kita. Ada apa ya…..
Team Pengelola Kios Jujur

K

ios jujur yang diresmikan pada tanggal

Januari 2010, indeks kejujuran mulai menurun.

9

sempat

Lambat tetapi konsisten penurunan itu terus

mendobrak paradigma dan prasangka

berjalan, ah sepertinya kata konsisten tidak patut

orang mengenai tingkat kejujuran karyawan BPKP

untuk mewakili kemerosotan indeks kejujuran ini.

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana

Kekurangan

tidak, banyak orang yang pesimis mengenai

menerus menyebabkan indeks kejujuran rata-rata

pendirian kios ini dan tak sedikit pula yang

tertimbang pun menurun menjauhi angka 100%.

Desember

2009

lalu

beropini bahwa kios ini hanya mampu bertahan
beberapa minggu saja, namun indeks kejujuran
membuktikan lain. Presentase kejujuran hampir

uang

yang

terjadi

secara

terus

Merosot lalu terjun bebas
Awal-awal

penurunan

dimaklumi.

tercengang, kios ini mampu bertahan sampai 30

gudang, di dalam kios jujur sedang mengalami

hari. Walaupun pada penutupan 30 hari yang

shrinkage. Berkurangnya jumlah barang yang

bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2010

masih dapat dimaklumi. Yah anggap saja orang-

indeks kejujuran menunjukkan angkan 91,63%

orang yang di awal pendiriannya dulu masih punya

namun indeks kejujuran rata-rata tertimbangnya

kembalian sekarang mulai mengambil kompensasi

masih berada pada angka 100,30%. Dan sesuai

atas uang kembaliannya tersebut. Namun sayang,

dengan kesepakatan para pendirinya bahwa kios

prediksi dan prasangka baik kami keliru. Pada

tersebut

awal bulan Maret tingkat kejujuran bukan lagi

kejujuran

tetap

selama

30

berdiri
hari

apabila
masa

indeks

penelitian

tersebut masih berada di atas angka 80%.
Kios yang dahulu hanya menjual makanan
kecil dan beberapa kebutuhan kantor itupun
mulai berinisiatif untuk mencetak stiker, memang
tidak banyak tetapi cukup untuk menambah
kebanggaan kita akan eksistensi BPKP.
Namun sangat disayangkan, selepas bulan

menurun

tetapi

stock

terjun

opname

bisa

selalu berada diatas angka 100%. Semuanya

akan

Ibarat

masih

bebas,

barang

49,17%.

di

Dan

ternyata tak hanya berhenti di situ saja. Hari-hari
stock opname di kios jujur membuat para
pendirinya kehilangan semangatnya. Dalam bulan
maret hanya 1 hari saja indeks kejujuran itu
berada di atas angka 100%, 22 Maret 2010
104,68%. Yang lainnya hanya berkisar 60%-80%.
Jika begini keadaannya, apakah yang sedang
terjadi??
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Jika dilihat dari kontrol yang dilakukan

lagi mengenai permasalahan ini. Jika kita

di kios tersebut, telah terjadi perbaikan

memeriksa

kontrol

Alat

ketika jumlah tersebut ditotal, pada taggal

pengendali penjualan yang dulu hanya berupa

24 Maret 2010 terdapat penjualan barang

kertas-kertas yang di print, atas usulan

senilai Rp108.500,00. Dan itu berarti jumlah

kasubag prolap, bapak Fakhrudin telah diubah

uang yang seharusnya ada di kotak minimal

menjadi sebuah buku. Dan ketika kita menilik

sejumlah tersebut, mengingat ada beberapa

lebih dalam lagi, ternyata seharusnya jumlah

orang yang mungkin malas mencatat. Dan di

uang yang ada di dalam kotak seharusnya

dalam catatan tersebut tidak ada orang yang

lebih dari apa yang ditemukan. Kita ambil

membeli tetapi belum membayar.

intern

yang

lebih

baik.

contoh satu hari di bulan maret, tanggal 24.
Hasil

opname

jumlah

fisik

barang

menunjukkan

yang

terjual

buku

kontrol

penjualan

dan

Dan atas hal yang ada diatas apa yang

bahwa

ada pada pikiran kita?? Dan semoga fakta

senilai

yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti

Rp182.500,00 namun jumlah uang yang ada di

apa yang saya pikirkan.

dalam kotak hanya sebesar Rp99.500,00 itu

Perlu audit investigatif ?

berarti indeks kejujurannya hanya sekitar

TIDAK jawabnya!! Bukan, bukan karena

54,52%. Kalau kita hanya memperhatikan

nilainya yang kurang material, yah memang

kedua angka tersebut, maka analisa yang

nilainya tidak material tetapi bukankah hal-

mungkin ada dalam benak kita adalah :

hal yang menyangkut kemaslahatan orang

1. Ada orang yang beli barang tetapi lupa

banyak dapat dilakukan tanpa memandang

membayar. Bisa jadi lupa, bisa jadi karena

nilai

tidak ada uang kembalian jadi orang tersebut

masalahnya.

memutuskan untuk menunda pembayaran.

berasal dari dalam setiap pribadi, hal yang

Istilahnya kekurangan itu karena unsur yang

sangat personal. Memang benar ada hal-hal

tidak disengaja dan akan terbayarkan pada

baik terkadang haruslah dipaksakan, namun

masa kemudian.

untuk satu hal yang bernama kejujuran

2.

Ada

mengambil

orang

yang

barang

memang

dengan

sengaja

pikiran,

‘ah

yang

biarlah

itu

Dengan

ada??

Tetapi

Kejujuran

tumbuh

penuh

bukan

adalah

dengan

kesadaran

hal

itu
yang

sendirinya.
dan

tanpa

sudahlah tidak ada orang yang melihat ini’.

paksaan, karena kejujuran dan niat yang

Lagian barang yang diambil nilainya tidak

tuluslah yang melandasi semua kegiatan kita

seberapa. Ya, memang tidak seberapa namun

dari

kalau ada empat orang saja yang berpikiran

beristirahat.

demikian di kantor kita, maka hal tersebut

awal

membuka

sampai

kembali

Dengan mengusung nama instansi BPKP

akan sangat mengganggu. [dan semoga bukan

yang

poin kedua ini yang menyebabkan penurunan

disana sini, memberikan berbagai saran di

indeks kejujuran yang cukup signifikan ini]

berbagai daerah demi kemajuan bangsa

Tapi marilah kita dalami lebih lanjut

14
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melakukan

pemeriksaan

seharusnya kita dapat menjadi lebih baik!!!
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kata mereka…
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Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan
Customer-Driven Government atau
pemerintah yang berorientasi pada
pelanggan, sebagaimana yang
diperkenalkan oleh David Osborne
dan Ted Gaeblar dalam Reinventing
Governmentnya, untuk saat ini masih
sulit ditemui di Indonesia. Meskipun
tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang
memuaskan semakin deras, respon
pemerintah khususnya pemerintah
daerah belum bisa dirasakan.
Birokrasi yang berbelit-belit, pembayaran yang tidak sesuai dengan
peraturan, waktu pelayanan yang
tidak pasti adalah hal yang sering
ditemui mana kala masyarakat
berinteraksi dengan pemerintah.

yang berorientasi pada pelanggan tidak hanya
akan memberikan manfaat buat masyarakat tapi
juga untuk para penyelenggara pemerintahan.
Dengan memahami hal ini pemerintah daerah
diharapkan dapat termotivasi untuk memberikan
pelayanan publik secara maksimal.

Customer-Driven Government
Paradigma tata kelola pemerintahan yang
baik dalam konsep New Public Management
(NPM) atau manajemen sektor publik yang baru
salah satunya adalah menganggap masyarakat
sebagai pelanggan. NPM sendiri adalah sebuah
ide

untuk

menggunakan

mereformasi

birokrasi

prinsip-prinsip

dengan

bisnis

dalam

mengelola pemerintahan. Sebagaimana jalannya
roda

bisnis

yang

sangat

tergantung

pada

pelanggan maka pemerintah yang berorientasi

Nur Ana Sejati

I

pada pelanggan akan memanfaatkan seluruh
sumber daya yang dimiliki untuk kepuasan

nteraksi yang tidak harmonis antara kedua

pelanggan, dalam hal ini masyarakat.

belah pihak tentunya jika dibiarkan akan
menjadi

mengganggu

untuk memberikan kepuasan pelanggan akan

kelangsungan demokrasi yang dengan susah payah

berujung pada penurunan profit maka dalam

telah mulai dibangun. Legitimasi yang pada

konteks pemerintahan ia akan menggerogoti

awalnya

melalui

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

pemilihan umum atupun pilkada lambat laun akan

pemerintahan. Kegagalan tersebut mungkin tidak

memudar dan menggerus kepercayaan masyarakat

mengakibatkan defisitnya anggaran sebagaimana

terhadap pemerintahan. Jika hal ini dibiarkan

dalam hitung-hitungan akuntansi. Namun, hal ini

tentu saja roda pemerintahan yang efektif dan

dapat menimbulkan instabilitas penyelenggaraan

efisien sulit untuk diraih.

negara, akibat tingginya angka kemiskinan yang

telah

duri

yang

diperoleh

akan

Kalau kegagalan sebuah organisasi bisnis

secara

sah

Sebagaimana dalam teori-teori tentang tata
kelola pemerintahan yang baik dan teori tentang
pembangunan, masyarakat adalah pilar utama

akan

berimbas

pada

tingginya

tingkat

kriminalitas.
Wujud

nyata

dari

pemerintah

yang

yang harus diperhatikan untuk menciptakan suatu

berfokus pada pelanggan ini adalah memberikan

tatanan negara yang sejahtera. Tulisan berikut

kemudahan, kenyamanan dan kepastian ketika

akan membahas bagaimana sebuah pemerintah

masyarakat harus berurusan dengan pemerintah.
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Dalam organisasi bisnis hal ini adalah sesuatu yang

Beberapa pemerintahdaerah sebenarnya

mutlak harus dipenuhi oleh penyedia jasa jika

telah

mereka ingin mempertahankan pelanggannya. Jika

pelayanan

tidak, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan

masyarakat. Kabupaten Sragen, misalnya, sejak

gulung tikar dengan cepat. Logika yang sama tentu

beberapa tahun yang lalu telah memperkenalkan

tidak

instansi

konsep sistem pelayanan satu atap yang tidak

pemerintah. Bahkan dengan pelayanan yang buruk

hanya telah berhasil menyederhanakan prosedur

sekalipun masyarakat masih tetap harus berurusan

perizinan tapi juga memberikan kepastian biaya

dengan instansi pemerintah. Banyaknya pungutan

pelayanan

liar dalam pengurusan perizinan adalah contoh

pengurusan.

yang lazim ditemui.

menumbuhkan perekonomian daerah diwujudkan

sepenuhnya

berlaku

untuk

menyadari

dengan

Reformasi Sektor Publik

pentingnya

publik

yang

dan

maksimal

Komitmen

izin

kepada

memperpendek

memberikan

pengurusan

memberikan

waktu

bupati

untuk

kemudahan-kemudahan

usaha.

Hasilnya,

aktivitas

Pada dasarnya pemerintah telah menginisiasi

perekonomian meningkat pesat. Tak hanya itu,

perbaikan pelayanan publik dengan mengeluarkan

pendapatan asli daerah juga meningkat karena

berbagai

semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui

peraturan

perundangan

diantaranya

Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur

bahwa

Negara tentang petunjuk teknis transparansi dan

sangatlah

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan

masyarakat untuk mendapatkan izin.

publik.

Dalam

keputusan

ini

diatur

tentang

keharusan seluruh instansi pemerintah baik pusat
ataupun daerah untuk menyusun standar pelayanan
dan menginformasikan biaya, waktu, persyaratan,
prosedur,

pejabat

bertanggungjawab,

yang

berwenang

mekanisme

dan

pengaduan

masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan kepada
masyarakat.

pengurusan-pengurusan
mudah

perizinan

sehingga

mendorong

Di Pare-pare pemerintah daerah juga
telah

menunjukkan

memperbaiki

komitmennya

persepsi

masyarakat

untuk
tentang

buruknya pelayanan publik dengan memberikan
informasi besarnya biaya' pengurusan perizinan/
yang dicantumkan sebagai footnote dalam surat
izin yang terbit. Dengan adanya kepastian biaya
yang harus dibayar oleh masyarakat tidak hanya

Sayangnya, hingga undang-undang tentang

mengurangi kemungkinan munculnya pungutan-

pelayanan publik ditetapkan pertengahan tahun ini

pungutan liar, tapi juga akan mengembalikan

masih

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

sedikit

meresponnya

pemerintah

dengan

daerah

yang

menginformasikan

biaya,

waktu dan standar pelayanan kepada masyarakat.
Adanya transparansi atas biaya dan waktu layanan
akan

dapat

dijadikan

dasar

sebagai

media

akuntabilitas pelayanan jika penyelenggara layanan
gagal memenuhi standar pelayanan. Selain itu,
dengan adanya kepastian biaya dan waktu akan
mendorong masyarakat untuk mengajukan klaim
seandainya biaya yang dipungut tidak sesuai
dengan yang seharusnya.

Rendahnya komitmen pemerintah daerah
untuk

memberikan

pelayanan

publik

yang

maksimal kepada masyarakat lebih didasari pada
ketiadaan insentif langsung yang dapat dinikmati
untuk melakukan hal tersebut. Melihat fenomena
Sragen dan Pare-pare yang telah mengawali
perbaikan pelayanan publiknya jelas bahwa
pemerintah pada akhirnya akan mendapatkan
manfaat atas peningkatan kualitas layanannya.
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Lingkungan yang kondusif untuk melakukan
aktivitas bisnis berupa kemudahan perizinan telah

yang

dampaknya

terhadap

kesejahteraan

masyarakat masih diragukan.

menggerakkan ekonomi yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tribun

Dengan

Timur tanggal 17 November 2009)

aktivitas

yang

semakin

menggeliat

tersebut pemerintah akan mendapat manfaat
berupa peningkatan pendapatan asli daerah. Inilah
yang disebut sebagai reformasi birokrasi yang
sesungguhnya.

Reformasi

yang

memberikan

manfaat langsung kepada masyarakat dan bukan
sekedar perbaikan penghasilan atau remunerasi
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“Rahasia Untuk Selalu Bisa
Memotivasi diri sendiri setiap waktu”

D

beban

Oleh : Febe Maria
isetiap aktivitas yang akan diawali,
motivasi

dibutuhkan

tugas tanpa visi membosankan, tapi visi

karena selain akan meringankan

dengan tugas adalah mimpi yang terpenuhi.

yang

sangat

Visi tanpa tugas hanya mimpi, suatu

dilalui,

akan

Visi, tugas tanpa fasilitas yang ada maka

untuk

mimpi itupun tidak dapat tercapai atau

mendapatkan hasil yang terbaik. Motivasi

terpenuhi. Dengan visi tidak ada ruang

juga akan menghilangkan kejenuhan, kerja

untuk menjadi takut. Tidak ada alasan untuk

yang monoton, kerja asal-asalan atau kerja

intimidasi. Saatnya untuk berbaris kedepan!

karena terpaksa. Motivasi akan membuat

Mari kita menjadi percaya diri dan positif.

meningkatkan

seseorang

motivasi

juga

semangat

dengan

Sebaiknya kita harus memiliki sebuah

pekerjaan yang dikerjakan. Kerja tidak lagi

perencanaan yang jelas dan akurat serta

sebagai beban/kewajiban tetapi merupakan

bekerja

hobi atau kesenangan sehingga hasilnya

direncanakan tanpa adanya perencanaan,

meningkat, kualitasnya juga mengalami hal

selain hasil yang dicapai tidak akan optimal,

yang sama.

tetapi juga tidak tertutup kemungkinannya

Agar

benar-benar

setiap

enjoy

saat

senantiasa

termotivasi dengan pekerjaan, ada beberapa

dengan

apa

yang

telah

bahwa apa yang dikerjakan lebih cenderung
mengalami kegagalan.

Komponen yang harus kita miliki antara
lain :

sesuai

Tidak

mempunyai

Rencana

seperti

berlayar di tujuh lautan tanpa kompas,

VISION.

menggali parit tanpa sekop, atau berburu

Visi juga dikatakan APA yang ingin

harta

dicapai di masa mendatang. Misalnya :
dengan waktu 5 tahun, 10 tahun atau 15
tahun

kedepan

APA

yang

didambakan?

karun,

bajak

laut

tanpa

tanda

“x” (tempat yang dicari dipeta).
Rencana

membantu

menjaga

kita

sesuai jadwal, membuatnya lebih mudah

Tidaklah logis, jika dalam 5 tahun, 10 tahun

untuk

atau 15 tahun kedepan kondisinya sama

kegagalan, memompa semangat kita ketika

dengan yang sekarang.

segala sesuatu tidak berjalan begitu baik,

Kalau sekarang misalnya masih jadi
staf atau misalnya masih memiliki jabatan
maka 5 tahun kedepan, logikanya minimal
telah

menjadi

pemimpin

peringkat.
Demikian seterusnya.

atau

naik

1

mengenali

keberhasilan

dan

dan yang paling penting, memberikan focus
yang penting.

SPIRIT.
Apapun yang akan dikerjakan, awali dengan
semangat,

logikanya

semakin

semangat

yang dikerjakan maka akan semakin ringan
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bebannya. Semakin ringan bebannya maka

pintar, sudah berpengalaman atau sudah tua

akan semakin banyak yang dihasilkan. Hasil

sehingga

yang diharapkan, bukan saja kuantitas yang

banyak

meningkat tetapi juga diiringi dengan kualitas

banyak yang diketahui, semakin banyak yang

yang dikerjakan.

diketahui maka akan semakin lempeng jalan

Pada hakekatnya tidak ada orang yang
adalah

salah

menyebabkan/menghalangi

satu

faktor

keberhasilan

kerja

keras

dipelajari

lagi

belajar.

maka

akan

Semakin
semakin

Jika ada ide-ide baru, segera diabadikan

yang

dalam agenda pribadi. Hal ini, mungkin saja tidak

diri

bisa bermanfaat atau tidak tepat momennya
untuk diaplikasikan. Tetapi keesokan harinya/

seseorang.
Ahli-ahli

yang

perlu

menuju kesuksesan.

bodoh, yang ada itu adalah orang yang malas.
Kemalasan

tidak

malas,
karena

hendaknya
semakin

senantiasa

banyak

yang

lusa, bisa saja ini adalah terobosan-terobosan
yang

sangat

inovatif.

Jangan

sepelekan

ide

dikerjakan maka akan semakin banyak yang

apapun yang timbul, segera catat agar tidak

didapatkan. Semakin banyak yang didapatkan

sampai terlupakan atau hilang sia-sia.

maka

akan

semakin

banyak

pula

peluang/

kesempatan untuk meraih kesuksesan.
Hidup adalah proses pembelajaran. Oleh

* Febe Maria - Pengelola Perpustakaan BPKP
Sulsel

karena itu, selalulah belajar jangan merasa sudah

Mulailah dengan dirimu sebelum selainmu;
Akhlak yang mulia adalah keutamaan;
Mereka akan mendengarkan dan menurutimu;
Ilmumu bermanfaat dan engkau pun ditiru.
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ipoel

atu lagi pegawai

selesai,

kantor kita yang

oleh pihak

berhasil mendapatkan

kantor beliau dipanggil kembali

juara pada forum kehumasan

karena dinilai memiliki

adalah Saifullah Arsyad. Beliau

kompetensi pada bidang IT,

berhasil menyabet gelar Juara

dan kebetulan pada saat itu

II Pengelola Website BPKP

komputer di kantor sedang

Tahun 2009 pada kategori

terkena virus. Beliau berhasil

Navigasi pada Forum

membasmi virus-virus tersebut.

Kehumasan. Disamping hobby

Dan sampai sekarang beliau

mengutak atik komputer, pria

masih menjabat sebagai ahli IT

yang akrab dipanggil ipoel ini

pada kantor BPKP perwakilan

juga senang bermain futsal.

Sulawesi Selatan.

Ipoel mengawali karirnya di

Ketika ditanya mengapa

BPKP sangatlah berbeda dari

memilih kerja di BPKP, beliau

rekan-rekan lainnya. Bermula

menyatakan bahwa tugas yang

pada tahun 2006 ketika beliau

diamanatkan kepada beliau

mengajukan permohonan

sesuai dengan disiplin ilmu

magang dalam rangka

yang dimilikinnya, selain itu

pelatihan retooling yang

kantor sangat mendukung

diselenggarakan Kopertis atas

dengan memberikan fasilitas

bantuan Bank Dunia selama 3

guna mengembangkan

bulan saat menyelesaikan

kemampuan IT-nya.

kuliah SI Teknik Informatika.
Setelah magang tersebut

Saat ditanya bagaimana

mendapatkan penghargaan, ayah
dari Faiz Arafat ini
mengungkapkan rasa syukur
karena masih diberi kesempatan
memberikan yang terbaik bagi
kantor. Beliau juga berharap
agar tahun depan bisa lebih baik
lagi.

perasaannya saat berhasil

Nama Lengkap

Saifullah Arsyad

Nama Beken

ipoeL

Tempat tanggal lahir

Tana Toraja, 25 Januari 1980

Nama Istri

Rusnawati

Nama Anak

Faiz Arafat

Pendidikan

S1 Teknik Informatika UMI

Hobby

Main Bola, Main Komputer

Makanan Favorit

Bakso, Coto Makassar

Pesan Kesan Selama di
BPKP

Selama di BPKP banyak pengalaman yang saya dapatkan terutama
dalam pengembangan kompetensi yang saya tekuni selama ini
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A

Amir Mudra

mir Mahmud Mudra, seorang pria yang
pastilah cukup familier bagi kita
semua. Ayah dua orang putra dan

tahun depan beliau menyatakan, “kalau target sih

empat orang putri ini sering kita lihat

tidak

ada,

tapi

minimal

kita

harus

bisa

berlalu lalang sambil membawa kamera kemana-

mempertahankannya. Dengan bekerja ikhlas dan

mana apalagi bila sedang ada event khusus di

senang, insyaAllah pasti bisa, dan kalau kita bisa

kantor. Ya memang beliaulah yang diamanati

mendapatkan juara pada kategori yang lain

menjadi seksi dokumentasi dan kehumasan pada

pastilah akan lebih bagus lagi.”

kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan.

Sepantasnya semangat besar bapak Amir Mudra

Pria kelahiran 13 Oktober 1956 ini sudah cukup

bisa kita jadikan contoh, walaupun beberapa

lama bergelut dengan profesi tersebut. Sebuah

tahun lagi beliau akan pensiun tetapi dalam

komitmen yang kuat dan berbekal keyakinan

menjalankan tugas beliau selalu menginginkan

bahwa

yang terbaik.

bekerja

itu

adalah

ibadahlah

yang

membuat pria ini tetap enjoy dengan pekerjaan
yang dijalaninya.
Beliau selalu menginginkan kemajuan bagi kantor
kita tercinta ini. Tak jarang beliau meminta
perwakilan

lain

untuk

mengirimkan

laporan

kehumansannya, hal ini bertujuan untuk membuat
perbaikan dan pembaharuan. Kerja keras beliau
pun

membuahkan

hasil

yang

cukup

membanggakan, Juara II Pengelola Website BPKP
Tahun 2009 pada kategori Pembentukan Opini
pada forum kehumasan IX yang diadakan di kota
Solo

berhasil

diraih.

Hal

ini

sekaligus

membuktikan bahwa walaupun dengan peralatan
yang sederhana namun dikerjakan dengan penuh

Amir Mahmud Mudra

kesungguhan

Amir

dapat

memberikan

hasil

yang

maksimal.

Ujung Pandang, 13 Oktober 1956

Ketika ditanya tentang target yang akan diraih di

Rosana Mudra
1. Merlina Mudra

Nama Lengkap

2. Elyta Aryanti

Nama Beken

3. Abdi Rosadi

Tempat tanggal lahir

4. Adrian Rochiat

Nama Istri

5. Iis Meimarsih

Nama Anak

6. Ade Rahayu

Pendidikan

SLTA

Hobby

Seni

Makanan Favorit
Pesan Kesan Selama di BPKP
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APAKAH ANDA KORUPSI…?
Transparency International Indonesia (TII) mendudukkan Indonesia
sebagai negara dengan Indeks Persepi Korupsi (IPK) tahun 2008
adalah 2,6 dan menempati urutan 126 dari 180 negara. Predikat
ini sangat ironis sekali di saat negara kita sedang gencar-gencarnya
memberantas korupsi di segala bidang. Stigma negative telah
terbentuk di masyarakat kita, bahwa kondisi korupsi di Indonesia
sudah demikian mengakar, bahkan sudah dapat dikatakan sebagai
budaya. Hal ini tercermin dari proses pelayanan yang paling
mendasar, antara lain pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Setiap
orang yang akan mengurus KTP sudah tahu berapa biaya yang harus disetorkan ke APBD, namun masih banyak juga masyarakat
yang sadar untuk membayar lebih dari yang ditetapkan.

D

Terlepas

dari

berbagai

ragam

terdiri dari :

korupsi

pengertian korupsi diatas, secara

secara luas dapat

hukum, pengertian korupsi, baik

merugikankeuangan

arti

negara

efinisi

dirumuskan sebagai berikut :

maupun

dirumuskan,

C=M+D–A

jenisnya

di

dalam

1. kelompok

telah
Undang-

yang

2. kelompok

dapat

penyuapan,

Klitgaard

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

baik aktif (yang menyuap)

tersebut, menjabarkan bahwa

Undang-Undang Nomor 20 tahun

maupun

korupsi

2001

disuap)

Rumusan

Robert
(C)

terbentuk

dari

tentang

Pemberantasan

adanya kekuasaan monopoli

Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

(M:

pasif

3. kelompok

(yang

penggelapan

power)

plus

Undang sebelumnya, yaitu Undang-

pejabat

(D:

undang Nomor 3 Tahun 1971.

4. kelompok pemerasan

discretion by officials) minus

Dalam Undang-Undang Nomor 20

5. k e l o m p o k

akuntabilitas

tahun 2001 tersebut disebutkan

curang

monopoly

wewenang

(A:

dalam jabatan
perbuatan

accountability).

bahwa korupsi adalah perbuatan

Dalam pengertian lain, korupsi

setiap orang, baik pemerintahan

kepentingan

dapat

maupun

pengadaan

diartikan

sebagai

“perilaku

tidak

mematuhi

prinsip”,

dilakukan

swasta

melanggar

yang

hukum

6. k e l o m p o k

secara

melakukan

benturan

7. kelompok gratifikasi

oleh

perbuatan memperkaya diri sendiri

Meskipun,

definisi

perorangan di sektor swasta

atau orang lain atau korporasi yang

mengalami

perluasan

atau

dapat merugikan keuangan negara.

sebagaimana

Berdasarkan

pengelompokan

pejabat

keputusan

publik.
ya ng

Dan

dibuat

penjabarannya,

dalam

korupsi
makna

tergambar
jenis

dari

korupsi

berdasarkan hubungan pribadi

korupsi menurut Undang-Undang

yang disarikan dari pasal-pasal

atau keluarga, maka korupsi

Nomor

dalam Undang-Undang Nomor 20

akan timbul, termasuk juga

dibedakan menjadi 30 jenis korupsi

tahun

didalamnya

konflik

yang dikelompokkan ke dalam 7

hanya disebabkan oleh 3 aspek ,

kepentingan dan nepotisme.

kelompok tindakan korupsi, yang

yaitu :

20

tahun

2001

dapat

2001,

namun

korupsi
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1. Aspek Institusi/administrasi, terutama adalah:
• Peraturan perundang-undangan yang tidak

suatu proses kebiasaan yang koruptif itu

realistis dan tidak akomodatif terhadap

muncul,

pencegahan dan penanggulangan korupsi.

perbuatan. Jika perbuatan tersebut diulang

• Ketidakjelasan definisi dan standar operasi

selalu

-ulang

dimulai

(karena

dengan

tindakan

suatu

permisif

pada kegiatan pelayanan sebagian instansi

masyarakat), maka akan menjadi suatu

pemerintah.

kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan

• Prosedur administrasi yang rumit.

akan menjadi suatu tradisi yang tidak

• Kurangnya keterbukaan informasi.

pernah

• Ketiadaan suatu pusat organisasi yang

”budaya”.

khusus menangani masalah anti korupsi.

diubah

akan

menjadi

suatu

• Masyarakat kurang peduli terhadap
• permasalahan korupsi.

2. Aspek Manusia, terutama adalah:
• Rendahnya integritas dan etika diantara
pejabat pemerintahan.

• Pergeseran

nilai

logika,

sosial,

dan

ekonomi.

• Sikap dan perilaku egoistic.

Selanjutnya, tindakan korupsi terjadi karena

• Rendahnya penghasilan dan penghargaan

didorong faktor-faktor berikut :
1. Tekanan, berupa keuangan, gaya hidup,

pejabat pemerintahan.

situasi kerja, dan tekanan dalam bentuk lain.

• Krisis kepemimpinan.

2. Kesempatan, berupa mampu mempengaruhi

• Rendahnya kadar ketaqwaan.

pengendalian, gagal mendisiplinkan pegawai,

• Perilaku korupsi yang dapat menular.

kesenjangan informasi, permisif, ketiadaan

3. Aspek Sosial Budaya, terutama adalah:
• Hubungan yang erat antara politisi, unsur
pemerintah,

dan

organisasi

non

pemerintah.
• Kultur yang cenderung permisif, perlakuan
kurang terpuji, praktik pemberian uang,

24

dan lain-lain. Kalau dicermati bagaimana

bukti, kurang adil.
3. Pembenaran,
sementara,

berupa

melakukan

merasa

tidak

mencontoh orang lain.

untuk

bersalah,
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Pengelolaan Aset Tetap vs Subtance over Form
Damargo Hadiono
Kelemahan pengelolaan Aset Tetap menjadi ganjalan bagi pemerintah
daerah dalam upaya memperoleh laporan keuangan dengan opini audit
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kelemahan pengelolaan aset yang
meliputi kegiatan perencanaan, pengaduan, penatausahaan, pemanfaatan pengawasan, penghapusan hingga tuntutan ganti rugi, yang
biasanya menjadi perhatian auditor dan mempengaruhi opini terhadap
laporan keuangan adalah masalahpengadaan dan penatausahaan aset.

D

alam

kegiatan

jumlahnya

banyak.

Klasifikasi

p e n g a d a a n

asset

yang

permasalahan

milik

daerah/negara

yang

tergolong

barang
adalah:

penganggaran yang memasukkan
barang-barang

yang

nilainya

tidak material dalam anggaran

timbul antara lain; terjadinya

Tanah, Peralatan dan Mesin,

belanja

mark

fiktif,

Gedung dan Bangunan, Jalan

flash disk dan barang pecah

pengadaan tidak sesuai dengan

dan Irigasi dan Aktiva Tetap

belah.

spesifikasi

pengadaan

Lainnya, namun jenis assetnya

tersebut bertambah lagi karena

tidak sesuai dengan jadwal.

mencapai 30 juta jenis mulai

pemerintah daerah tidak memilki

S e d a n g k a n

d a l a m

dari cangkir butut, jembatan,

kebijakan

asset

waduk dan peralatan militer

memberikan batasan nilai asset

(Kompas.
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yang

Banyaknya

jumlah

up,

pengadaan
serta

penatausahaan
permasalahan
disebabkan

yang

terjadidi

instansi

yang

2010).

dan

Kesulitan

pencatatan

akuntansi

hams

buku,

dicatat

yang

sehingga

jenis

membawa konsekuensi seluruh

tersebut

barang tersebut hams tercatat

asset

seluruh barang milik daerah

wajar karena pemerintah wajib

dalam daftar aktiva.

secara lengkap dalam daftar

menyediakan

Kesulitan lainnya adalah sebagai

asset.

untuk

Ketiadaan daftar aktiva yang

masyarakat.

pemerintah

mendukung nilai asset tetap

Banyak Pemerintah daerah yang

aktiva yang kemudian diserahkan

pada neraca ini mengakibatkan

telah berupaya, tidak tinggal

untuk

asset tidak diketahui secara

diam,

melakukan

masyarakat, tidak dikelola oleh

rinci jumlah dan keberadaanya.

perbaikan antara lain melakukan

satuan kerja pemerintah, seperti:

Hal inilah yang menjadi titik

inventarisasi dan menggunakan

pengadaan

lemah

mempengaruhi

dimiliki

seperti

bersangkutan tidak mencatat

paling

yang

April

modal

barang

melayani

publik

kepentingan

berusaha

penyedia

barang
wajib

publik,
mengadakan

dimanfaatkan

alat-alat

oleh

pertanian

dominan

yang

sistem informasi barang milik

dan perikanan untuk kelompok

opini

atas

daerah.

masyarakat,

Akan

tetapi

tersebut

adalah

penatausahaan

aktiva

maksimal karena karakteristik

pemecah ombak. Sehingga, perlu

tetap

pada

publik

aktiva tetap yang sangat spesifik

dilakukan

koordinasi

pemerintahan

menyulitkan pencatatan dalam

bagian

keuangan

sangat berbeda dan lebih rumit

daftar asset.

mengetahui pengadaan barang-

dibandingkan pada sektor privat

Kesulitan

karena jenisnya beragam dan

disebabkan

terutama

di

berhasil

pencatatan
oleh

dapat
sistem

mesjid,

pembangunan

laporan keuangan. Penyebabnya
sektor

belum

upaya

MCK

dan

bangunan
antara
yang

barang tersebut dengan Bagian
Umum

yang

harus

mencatat
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pencatatan dan panghapusan barang dalam daftar

rubahan tersebut karena PT Garuda Indonesia ha-

aktiva.

rus menyajikan kembali laporan keuangan Tahun

Selain itu,permasalahan yang kadang muncul atau

2007 pada Tahun 2008 sesuai dengan standar

di hadapi adalah dalam hal memutuskan apakah

akuntansi keuangan karena harus memperhitung-

asset yang ada namun tidak di dukung oleh bukti

kan penyusutan pesawat-pesawatnya yang di-

formal,dicatat sebagai aktiva tetap atau tidak?

Lease, Pengakuan pesawat sebagai asset perusa-

Misalnya,bangunan atau tanah yang di pesan serta

haan harus dilakukan meskipun formalitasnya

dipergunakan dalam operasional pemerintah dan

atau kepemilikannya belum beralih Ke PT Garuda.

belum ada bukti sertifikatnya ataupun bukti lain-

Menjadi pertanyaan apkah prinsip pelaporan peru-

nya.Meskipun asset tersebut telah bertahun-tahun

sahaan berbeda penerapannya dengan pelaporan

di pergunakan untukl operasional dalam mendu-

pemerintahan daerah. Apakah dalam menyajikan

kung tugas pemerintahan namun masih terdapat

asset dalam laporan keuangan lebih mengu-

keraguan untuk mencatatnya pada daftar asset.

tamakan formalitasnya daripada substansinya?

Sebagai contoh,suatu pemda hasil pemekaran

Padahal, asset menurut PP 24 Tahun 2005 tentang

tidak menyajikan asset yang telah diperguna-

standar akuntansi pemerintahan adalah sumber

kannya yang berasal dari kabupatan induknya

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

dalam laporan keuangannya namun hanya menya-

oleh pemerintah sebagai akibat masa lalu dan

jikan asset yang di peroleh melalui APBD sejak

darinya diharapkan dapat diperoleh manfaat eko-

pemda tersebut berdir.Bangunan,kendaraan,jalan

nomi dan atau social di masa depan. Jadi, dari

dan jembatan serta barang milik daerah lainya

definisi tersebut substance over form juga harus

yang berasal dari kabupaten induk tidak di

dipergunakan ketika mencatat aset tang secara

laporkan dalam laporan keuangan karena tidak

formalnya belum jelas, namun dikuasai dan diper-

terdapat

gunakan dalam operasional.

berita

acara

penyerahan.Sebaliknya

pemda induknya tetap menyajikan jalan dan jem-

Jelaslah, Kesulitan-kesulitan dalam pengelolaan

batan,bangaunan serta kendaraan dalam laporan

asset tidak hanya disebabkan banyaknya jumlah

keuanagan meskipun barang milik daerah tersebut

dan jenis banyak tetapi juga memperhitungkan

sudah tidak di pergunakan lagi.

kesesuaian penyajiannya dengan standar akun-

Lalu,bagaimana dengan prinsip pelapaoran keuan-

tansi.

gan substansi mengungguli bentuk (Substance
over form) yang merupakan salah satu prinsip dari
8

prinsip

pelaporan

akuntansi

pemerintah

daerah,apakah dalam kasus tersebut di atas tidak
perlu di terapkan.
Substance over form juga di pergunakan sebagai
prinsip dalam peyusunan laporan keuangan sector
privat. Berkaitan dengan itu baru-baru ini, serikat
pekerja PT Garuda menyulap keuntungan Tahun
2007, yang berubah dari semula Rp 258 Miliar
menjadi Rp 60 Miliar (Kompas 11/03/2010). Pe-
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P

engertian laporan keuangan pemerintah
pusat
Secara

umum,

laporan

keuangan

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,
ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dalam
Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh

Sekilas tentang
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
Oleh : Team Satgas SAP
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa
laporan keuangan merupakan bagian dari proses
pelaporan keuangan yang lengkap meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahanposisi keuangan,
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
yang

merupakan

keuangan.

bagian

Dalam

integral

kaitannya

dari

laporan

dengan

instansi

pemerintah, sesuai dengan PP no 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain
disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu

entitas

pelaporan

selama

satu

periode

negara;
2. Undang-undang

di

bidang

keuangan

negara;
3. Undang-undang

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Ketentuan

perundang-undangan

pelaksanaan

Anggaran

tentang

Pendapatan

dan

Belanja Negara; dan
5. Peraturan

perundang-undangan

lainnya

yang mengatur tentang keuangan pusat.
Manfaat laporan keuangan bagi pemerintah
pusat

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

Setiap instansi pemerintah pusat mempunyai

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,

kewajiban

transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang

yang

telah

peraturan perundang-undangan.Dasar Hukum

ditetapkan,

menilai

kondisi

keuangan,

untuk

menentukan

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas

Pelaporan

pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya

Pelaporan

terhadap peraturan perundang-undangan.

diselenggarakan

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat

melaporkan

upaya-upaya

ketaatannya

Keuangan

terhadap

Pemerintah

keuangan

Pusat

pemerintah

berdasarkan

peraturan

perundang- undangan yang mengatur keuangan
pemerintah, antara lain:

diselenggarakan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang

khususnya bagian yang mengatur keuangan

mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

negara;

Pelaporan

keuangan

1. Undang-Undang
khususnya

bagian

pemerintah

Dasar
yang

Republik
mengatur

Indonesia,
keuangan

2. Undang-undang

di

bidang

keuangan

negara;
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3. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
4.

Ketentuan

kecukupan penerimaan pemerintah pada periode

perundang-undangan

pelaksanaan

Anggaran

tentang

Pendapatan

dan

Belanja Negara; dan
mengatur tentang keuangan pusat.

pusat
Setiap instansi pemerintah pusat mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
secara

sistematis

dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
serta

pelaksanaan

kebijakan

yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
perencanaan,

pengelolaan

dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan per
timbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pemerintah

dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.
(d)

Keseimbangan Antargenerasi
(intergenerational equity)
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pemerintah

seharusnya

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna

dalam

menilai

akuntabilitas

dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik dengan:
(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan
penerimaan

periode

berjalan

untuk

membiayai seluruh pengeluaran.
(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian
dan

alokasinya

dengan

anggaran

yang

ditetapkan dan p e r a t u r a n perundangundangan.
(c) Menyediakan

informasi

mengenai

jumlah

sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
yang telah dicapai.
(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana
entitas

pelaporan

kegiatannya

dan

mendanai
mencukupi

seluruh
kebutuhan

kasnya.
(e) Menyediakan
keuangan
berkaitan

(c) Transparansi

pertanggungjawaban

keuangan

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil

(b) Manajemen

fungsi

pengeluaran tersebut.

cara memperoleh sumber d a y a ekonomi

(a) Akuntabilitas
daya

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan

Pelaporan

Manfaat laporan keuangan bagi pemerintah

kegiatan

pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang

pelaksanaan

Membantu para pengguna dalam mengetahui

informasi

dan

kondisi

dengan

mengenai
entitas

posisi

pelaporan

sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman.
(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibat

kegiatan

yang

dilakukan

selama

periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan
keuangan menyediakan informasi mengenai

Vol. 10 Tahun III
pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan,

Implikasi laporan keuangan bagi pemerintah

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan

pusat

arus kas suatu entitas pelaporan. Informasiinformasi tersebut terangkum dalam laporan
keuangan pokok yang terdiri dari :
realisasi

kegiatan

keuangan

anggaran

mengungkapkan

pemerintah

pusat

yang

menunjukkan ketaatan terhadap APBN
menggambarkan

posisi

keuangan

pemerintah mengenai asset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

pusat

laporan

berimplikasi

menyusun

keuangan,

terhadap

sudah

ketaatan

dan
pasti

instansi

pemerintah untuk melaksanakannya. Sejak tahun
2004, setiap instansi pemerintah pusat sudah
keuangannya. Dengan adanya laporan keuangan
pemerintah pusat diharapkan setiap pimpinan
instansi

pemerintah

tanggungjawabnya

(c) Laporan Arus Kas;
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara
kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan
Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, non keuangan, pembiayaan, dan non

dapat

secara

menjalankan

akuntabel

dan

transparan.
Di

samping

itu,

dengan

adanya

kewajiban

penyajian, pengakuan dan pengukuran asset tetap
pada neraca, mengharuskan pimpinan instansi
pemerintah pusat melakukan penertiban dan
penilaian aset-aset tetap yang berada dalam
penguasaan instansinya. Hal tersebut merupakan

anggaran.

pekerjaan terberat yang harus dilakukan terutama

(d) Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan

pemerintah

melaksanakan penyusunan dan pelaporan laporan

(b) Neraca;
Neraca

instansi

melaporkan

(a) Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan

Adanya dasar hukum yang mewajibkan setiap

atas

Laporan

Keuangan

meliputi

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Catatn atas Laporan Keuangan disajikan secara
sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi

atas aset-aset tetap yang dimiliki sebelum tahun
2004. Aset tetap sering merupakan suatu bagian
utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan
dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset
tetap pemerintah adalah:
(a)

Aset

tetap

yang

dimiliki

oleh

entitas

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus

pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas

mempunyai referensi silang dengan informasi

lainnya,

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

lainnya, universitas, dan kontraktor;

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut
diatas, instansi pemerintah pusat diperkenankan
menyajikan

Laporan

Kinerja

Laporan Perubahan Ekuitas.

Keuangan

dan

(b)

misalnya

instansi

pemerintah

Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam
definisi

aset

tetap

adalah

aset

yang

dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi
pemerintah, seperti bahan (materials) dan
perlengkapan (supplies).
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Tips Kesehatan dari Febe Maria
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A

da dua yang baru yang dapat
kita

temui

memasuki

begitu
gedung

kita
BPKP

Perubahan itu...

Sulsel dan ruangan di bidang-

Oleh : Nur Ana Sejati

bidang. Atau bahkan tiga…atau empat?
Anda bisa menebaknya? Sebenarnya tidak terlalu

lama. Hal lain yang tentu saja disambut dengan

baru..berhubung tulisan ini atau lebih tepatnya

gembira adalah pembayaran tc yang lebih cepat.

adanya keterlambatan penerbitan Bulletin ini

TC bulan April dapat dibayarkan pada tanggal 4.

maka yang baru tersebut menjadi ‘agak baru’.

Perubahan-perubahan

Begitu memasuki kantor tercinta ini tatapan mata

disambut dengan baik. Namun dibalik perubahan

langsung tertuju pada sebuah papan pengumuman

tersebut sebenarnya ada sebuah cerita yang layak

yang tidak hanya sekedar papan pengumuman.

untuk disimak. Dalam rangka penyusunan LAKIP

Boleh dibilang papan itu adalah papan ekspresi

BPKP Sulsel, Tim penyusun LAKIP melakukan

atau simbol yang dapat mencerminkan siapa kita

survey

dan

melakukan

Kelayanan bagian tata usaha. Banyak perubahan

pencitraan. Mungkin saya terlalu berlebihan… tapi

yang telah dilakukan tahun 2009. Penghijauan

' begitulah adanya.. jika dihitung sejak kantor

yang terlihat dari penataan taman yang indah

BPKP pindah dari GKN maka gedung ini telah

beserta kebersihan lingkungannya serta penataan

ditempati selama 8 tahun. Hmmmm... cukup

ruang yang lebih baik adalah adalah dua hal yang

lama..tapi selama itu pula tak seorang pun

terkait dengan iklim kerja yang dinilai positif oleh

melihat ada hal yang kurang dengan penempatan

mayoritas responden. Responsivitas bagian tata

papan pengumuman yang berada didepan tangga

usaha

dan

acungan jempol.

dapat

kurang

dimanfaatkan

‘eye

untuk

catching’.

pengumuman-pengumuman

Alhasil

jika

kepuasan

ada

tersebut

pegawai

pengaduan

tentu

terhadap-

patut

mendapat

yang

Hasil survey oleh Tim Penyusun LAKIP tentang

terlewatkan. Dengan adanya papan gallery yang

kepuasan pegawai atas pelayanan bagian Tata

tepat menghadap pintu masuk kantor yang selalu

Usaha dijadikan salah satu bahan dalam raker

diisi dengan foto-foto kegiatan BPKP Sulsel yang

yang dilaksanakan di Pare-pare pada tanggal 14

menarik

s/d 16 Januari 2010.

tentu

akan

penting

banyak

atas

positif

membuat

pegawai,

/

setidaknya saya sendiri, penasaran dan berfikir:
‘adakah yang baru’.
Satu

hal

lagi

yang

Hasilnya….seperti

yang

nikmati…ruangan

kantor

dapat

yang

kita

semakin

sueeeejuk.. tentu saja seluruh pegawai masih

kenyamanan\ kerja. Kalau tahun lalu kita harus

menunggu adanya perubahan-perubahan lain agar

mempersiapkan tissue atau sapu tangan untuk

betah bekerja. Tak hanya itu..sudah selayaknya

menyeka keringat karena kepanasan di ruangan,

survey-survey lain juga dipertimbangkan untuk

maka saat ini yang diperlukan adalah jaket. Lagi-

dilaksanakan, bukan sekedar kepuasan pegawai

lagi dalam hal ini saya tidak terlalu berlebihan.

terhadap pelayanan bagian tata usaha. Namun,

Beberapa rekan tetangga bangku saya terpaksa

yang lebih utama adalah mengetahui seberapa

berpindah

besar

duduk

terkait

ini

dengan

tempat

baru

saat

dengan

kedinginan saat harus duduk di bangku

alasan
yang

tingkat

kepuasan

stakeholder

BPKP

terhadap layanan yang telah diberikan.
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Bambang PH., Ak.

Apa Kabar ...
“IAI Wilayah Sulawesi Selatan”

P

agi itu, melalui sound system di kantor

BPK RI Prov Sulsel dan

tercinta, dibacakan Surat Tugas Kepala

Kepala

Perwakilan

Prov Sulsel. Dari koordinasi

kepada

beberapa

orang

Perwakilan

pejabat struktural dan PFA untuk menghadiri

tsb,

Seminar Sehari di Hotel Clarion pada tanggal 24

seminar,

Februari

kepengurusan IAI Wil Sulsel yang selama ini

2010,

dengan

topik

“Tata

Kelola

diambil

BPKP

keputusan

sekaligus

untuk

mengadakan

melakukan

konsolidasi

Keuangan Daerah dan Konvergensi IFRS.”

vakum.

Setelah melihat lembar undangannya, saya baru

Selanjutnya, Seminar dibuka dengan resmi oleh

mengetahui

bahwa

yang

Kepala Perwakilan BPK RI Prov Sulsel, yang

penyelenggara

seminar

adalah

mengundang/
pengurus

IAI

wilayah Sulawesi Selatan. Yang bertanda tangan
pada surat undangan tersebut adalah Ketua I (Drs.
H. Kastumuni Harto, Ak, M. Si) dan Sekretaris
(Drs. Bangsawan Anwar, M.Si). Pada awalnya agak
terkejut membaca undangan tersebut, kenapa
yang mengundang bukan ketua Umum IAI wilayah
Sulsel yang saya tahu adalah senior kita, Drs.Edy
Rachman, MM?

dilanjutkan dengan Key Note Speech oleh Kepala
Perwakilan BPKP Prov Sulsel.
Dalam sambutannya Kaper BPKP Prov Sulsel, Drs.
Wawan Ridwan menyampaikan bahwa hari ini
merupakan langkah biasa bagi sebuah organisasi
(IAI), tetapi mudah-mudahan akan memberikan
hasil yang luar biasa bagi IAI Wilayah Sulsel. IAI
adalah sebuah organisasi yang beranggotakan
orang-orang ‘luar biasa’ sehingga seharusnya

Setelah beberapa saat baru teringat bahwa

dapat memberikan manfaat kepada anggota,

sekarang ini Pak Edy Rachman tidak lagi berada/

masyarakat

bertugas di kota Makassar. Saat ini, beliau adalah

Pemerintah Prov dan Kab/ Kota se-Sulsel. Khusus

Kepala Perwakilan BPKP Prov Papua.

terkait dengan Pemda, sangat banyak kontribusi

Pada

saat

pembukaan

seminar,

beberapa

dan

Pemerintah,

khususnya

yang bisa diberikan oleh IAI.

pertanyaan tsb mulai terjawab. Dalam laporannya

Opini oleh BPK atas laporan keuangan Pemda se-

selaku

Sulsel

Penanggung

jawab

seminar,

Drs.

saat

ini

sebagian

besar

belum

WTP

Kastumuni, Ak., M.Si menyampaikan bahwa latar

Kelemahan utama yang menjadi penyebab belum

belakang dilaksanakannya Seminar hari itu adalah

memperoleh opini WTP adalah kelemahan SPI,

permintaan

Untuk

kelemahan manajemen asset, dan kelemahan

‘menjawab’ permintaan tsb, Ketua I IAI Wil Sulsel

pemahaman tentang akuntansi dari SDM pengelola

periode 2004-2007, melakukan koordinasi dengan

keuangan daerah. Adalah menjadi tanggung jawab

pengurus yang lain dan meminta petunjuk kepada

moral

beberapa ‘sesepuh’, terutama Kepala Perwakilan

memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut.
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dari

Pengurus

IAI

Pusat.

bagi kita

sebagai anggota IAI untuk
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Lebih

jauh,

berubah.

jaman

Kalau

terus

kita

berkembang

tidak

berubah

dan

Kepada anggota IAI, organisasi IAI hendaknya

dan

dimanfaatkan

berkembang akan terlindas oleh perubahan/
perkembangan tersebut. IFRS saat ini telah
diterapkan oleh lebih dari 100 negara. Jangan
sampai kita ‘ketinggalan kereta’. Harapannya
moment kali ini menjadi awal kebangkitan IAI
wilayah Sulsel demikian tutup Drs. Wawan Ridwan

Seusai seminar, dilakukan pembahasan rencana
kepengurusan

IAI

wilayah

Sulsel

periode 2010-2014. Secara aklamasi diputuskan
bahwa rapat anggota untuk pemilihan pengurus
akan

dilaksanakan

wahana

pengembangan

ketrampilan dan kompetensi Akuntan.
Meskipun kita tempat berkarya berbeda-beda (ada
PNS, ada Swasta), yang PNS ada di BPK, BPKP,
Perguruan Tinggi, Inspektorat, dll., tetapi kita
satu profesi yaitu Akuntan.
Oleh karena, situasi ini hendaknya tidak menjadi

di akhir sambutannya.

konsolidasi

sebagai

dalam

waktu

sesegera

mungkin. Pada kesempatan itu sekaligus dibentuk
panitia yang bertugas untuk mempersiapkan rapat

penghalang bagi kita untuk mengembangkan diri
dan mengembangkan organisasi. Melalui pemilihan
yang sedikit alot pada awalnya, akhirnya secara
aklamasi terpilih Drs. Kastumuni Harto, Ak., M. Si,
CPA sebagai Ketua Pengurus IAI wilayah Sulsel
periode 2010 – 2014.
Kepengurusan selengkapnya saat ini tengah dalam
proses penyusunan oleh Ketua terpilih bersama

anggota.
Berikutnya, kepanitiaan tersebut disahkan dengan

Panitia Rapat tersebut di atas.

SK Pengurus IAI Wil Sulsel Nomor : 03/KEP/IAI-SS/
II/2010 tanggal 25 Februari 2010, ditandatangani
oleh Ketua I, Drs. Kastumuni Harto, Ak., M. Si.,
CPA.
Rapat anggota IAI wilatah Sulsel tahun 2010
terlaksana

pada

tanggal

3

Maret

Susunan P
a

nitia Persia

2010, 1. Dr. Mu
rsa

pan Rapat

Anggota

lim, M.Si.,
Ak. (UMI)
bertempat di Aula Perwakilan BPKP Prov Sulsel, 2. Dr.
Mediaty, M
.Si.,Ak. (U
NHAS)
Jl. Tamalanrea Raya.
3. Firdaus
Amyar, SE
., MA., Ak
. (BPK)
Rapat anggota dihadiri oleh 56 (lima puluh 4. Bambang
Puji H., Ak
. (BPKP)
enam) peserta, dari lebih kurang 150 (seratus 5. Drs. K
amaruddin
DP., Ak. (K
AP)
lima puluh) peserta yang direncanakan.

Ketua
Wk. Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Pada sambutan selaku tuan rumah, Kepala
Perwakilan

BPKP

Prov

Sulsel

sekali

lagi

mengharapkan agar kegiatan ini benar-benar
dijadikan tonggak kebangkitan IAI Sulsel.
Di masa-masa yang akan datang, melalui program
dan karya nyatanya diharapkan IAI Sulsel dapat
memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat
Sulsel, Pemprov dan Pemkab/ Kota se- Sulsel dan
tentu saja bagi semua anggota IAI.
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BEDANK

Bedank... kata tersebut seringkali diucapakan oleh orang belanda untuk mengekspresikan bentuk
terimakasihnya.Dalam Bahasa Indonesia, Bedank berarti terimakasih, atau Mercy dalam Bahasa
Perancis, atau Thank you dalam Bahasa Inggris. Tulisan berikut ini tidak akan membahas mengenai
Language, melainkan akan meliput catatan kecil dari saya, anggota dari Trio Macan BPKP Sulsel
(Toni, Barkah, Rofik) di Negeri Kincir Angin, dalam rangka mengikuti Short Course Public Financial
Accountabilty dan Internal Control System di Rijks University Groningen – Netherland...

Sekali lagi saya ucapkan Bedank kepada
teman-teman di
Bagian Renbang BPKP
Pusat yang telah melayani dengan ikhlas
sehingga kami bisa
berangkat ke negeri
Belanda..
Oleh : Tony Triyulianto

K

etika saya dinyatakan sebagai salah satu

Diacara pelepasan kami di BPKP Pusat, Kepala

penerima awards beasiswa shortcourse

BPKP yang diwakili oleh Bapak Deputi IV, Bapak

dari NESO-Belanda, sebenarnya hanya

Djaja Sukirman, memberikan gambaran tentang

satu kata yang terpintas di pikiran saya, yaitu

betapa

YES... I am GOING to Europe... hehehe.. siapa siy

Bagian Renbang untuk mendapatkan scholarship

yang tidak kepingin Belanda? Keliling Eropa?

ini. Butuh waktu lebih dari 6 bulan untuk

Sebuah benua yang sangat terkenal akan

memproses berkas dan permohonan beasiswa kami

kemapanan di bidang teknologi, budaya dan
segalanya... Surga Belanja segala macam merk

beratnya

perjuangan

BPKP

terutama

ke pihak NESO-Belanda, sampai dengan adanya
approval dari universitas.

mode, tas, arloji, dan parfum. Kalau boleh jujur,

Oleh

saat itu sama sekali tidak terlintas dibenak saya

kepada kami, penerima beasiswa, untuk sungguh-

untuk shortcourse secara serius di Belanda, justru

sungguh menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya,

yang ada dalam pikiran saya adalah jalan-jalan

terutama mengenai implementasi Internal Control

sambil

shortcourse...

membayangkan

System di Holland, sehingga dapat dijadikan

berfoto

dibawah menara eiffel... hehehe... Ke

benchmarking pengembangan SPIP di Indonesia.

Europe geto’ lho...!!! Namun, ternyata pikiran

Selain menimba ilmu, menurut penjelasan Bu Sally

saya tentang jalan-jalan sambil shortcourse justru

Salamah, ternyata kami penerima beasiswa, juga

harus layu sebelum berkembang disaat sebelum

diberikan

saya berangkat ke Belanda.

mendiseminasikan
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hasil

modul
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kepada seluruh pegawai BPKP di Indonesia...

sekitar 2,5jam menggunakan Bus. Setiba di Groningen,

Arrrggghhhh.... Tugas yang sangat berat... Pupus sudah

kami diinapkan di University Guest House (semacam

harapan saya jalan-jalan ke luar Belanda, berfoto di

hotel untuk tamunya universitas).

bawah menara eifel... Yang terngiang-ngiang hanyalah
pesan dari Pak Djaja dan Bu sally yang sangat berharap
kepada kita, sang penerima beasiswa, untuk mencapai
target yang diharapkan...

Rijks University of Groningen merupakan salah satu
universitas tertua di Negeri Belanda. Menurut hasil survey, universitas ini menempati peringkat 110 universitas terbaik di dunia dalam hal riset dan pengemban-

Beban dipundak semakin berat ketika mendengar pen-

gan ilmu pengetahuan. Menurut data Perhimpunan Pela-

jelasan dari Bu Mirawati, bahwa kami ini yang

jar Indonesia – Belanda, jumlah mahasiswa Indonesia yang

dikirim ke Belanda, merupakan tumpuan harapan

terbanyak kuliah di Belanda ada di Rijks University

seluruh warga BPKP untuk dapat mengambil banyak ilmu sehingga diharapkan
nantinya sepulang dari belanda dapat
mengggunakan ilmu yang kami dapat
untuk mengembangkan SPIP...
Apa boleh buat, layar sudah dikembangkan, pantang bagi kami, utusan dari
BPKP SULSEL untuk kembali dengan tangan hampa. So..don’t worry pak, bu...
WE WILL DO THE BEST...!!! Bbrrrrr...
Dingin.... adalah kalimat pertama yang
saya ucapkan ketika pertama kali menginjakan kaki di Airport Schiphol - Amsterdam. Pesawat Malaysia Airlines yang
membawa kami menempuh perjalanan 18 jam dari

Groningen, dengan jumlah student sekitar 90 orang.

Jakarta -Kuala Lumpur -Amsterdam ternyata tidak

Shortcourse yang kami dapati disini sebenarnya tidak

memberikan layanan garbarata (belalai) ketika

fully shortcourse. Karena di setiap minggunya (di

mendarat di Schiphol, sehingga kami harus turun

tengah minggu) kami diajak fieldtrip ke beberapa Kan-

melalui tangga pesawat dan menerima tiupan angin

tor Municipality (Kabupaten), Kantor

yang cukup kencang. Suhu saat itu sekitar 7 derajat

(Provinsi), kantor Delloite Touche, dan Kantor BPK

celcius, dan memang asli... membuat kami sangat

nya Belanda. Pihak Universitas berharap dengan

menggigil kedinginan. Belanda saat itu mulai memasuki

adanya fieldtrip ini diharapkan kami dapat bertanya

akhir musim dingin.

lasngsung dan mendapatkan jawaban atas real implemen-

Kami mendapatkan sambutan yang cukup hangat dari
pihak Rijks University of Groningen, ketika kami dijemput oleh Johan Star (Master Candidate Student of
Groningen Univ), untuk bersama-sama menuju ke Groningen, merupakan salah satu provinsi yang terletak di
utara Belanda. Waktu tempuh Amsterdam – Groningen

Province

tasi dari Public Financial Accountability dan Internal
Control Systems. Pihak Universitas juga sudah mengantisipasi kejenuhan kami akan kuliah setiap hari (jam
kuliah : 09.00 sd 17.00), dengan membuat jadwal
kunjungan di akhir minggu ke beberapa tempat wisata/
shopping centre, seperti Leiden, Amsterdam, Den
Hag, Assen.
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tidak connect dengan otak,... Speechless.... Mungkin lebih disebabkan takut salah ngomong dalam
bahasa inggris kali yeee... Terlebih lagi Mas Rofik,
mungkin beliau sudah dapat disamakan dengan
Bajaj... Kalau Bajaj diibaratkan kalau belok hanya
dia dan Tuhan yang tahu, tapi kalau Mas Rofik,
diibaratkan hanya Mas Rofik dan Tuhan yang tahu
apabila Mas Rofik bicara dalam Bahasa Inggris..
hehehe... sorry mas, bercanda... (karena kenyataannya lebih banyak bertanya)
Hmmmm.... Tidak terasa sudah hampir 3 minggu
kami berkelana di Negeri Belanda. Sudah banyak
ilmu yang kami peroleh yang dapat kami bawa
sebagai oleh-oleh kepada seluruh Warga BPKP,
walaupun beberapa ilmu yang kami dapatkan
ternyata tidak seperti yang kami harapkan, dikarenakan system pemerintahan yang berbeda.
Namun demikan, kami berkeyakinan bahwa kami
telah memberikan yang terbaik bagi kepentingan
Kami yang memang mempunyai typical indonesian

BPKP...

style, sangat memanfaatkan jadwal kunjungan
dengan sebaik-baiknya untuk berbelanja oleholeh....

beberapa Perwakilan BPKP Luar Jawa (NAD,
Bengkulu, Bali, dan Sulsel), BPKP Jatim,
BPKP DIY, dan BPKP Pusat (Puslitbang,
Deputi, Pusbin, Pusdklat, dan DKI I/II). Ada
yang cukup membanggakan disini, ternyata
Sulsel merupakan salah satu penyumbang
peserta terbanyak (3 orang). Sebagai kontingen yang dikenal akan julukan daengnya, ,
kami dikenal juga sebagai peserta yang pendiam, maksudnya pendiam disaat sesi tanya
jawab disaat kuliah berlangsung... hehehe... Walaupun sebenarnya banyak peryang

berkeliaran

di

otak kami, tapi tampaknya mulut ini terasa

36

Belanda...

heh...Bedank...

Peserta shortcourse ada 24 orang yang terdiri dari

tanyaan-pertanyaan

Goodbye

Welcome

USA

hehe-
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Oleh : Nur Ana Sejati
Makanya saya dan beberapa rekan mengatakan bahwa

M

mereka benar-benar ‘bejo’ alias beruntung karena hanya
alam telah larut rembulan pun telah

berbekal bahasa Inggris mereka bisa keliling Eropa. Na-

lama bersemayam di peraduannya. Na-

mun benarkah ini hanya faktor ‘bejo’ semata? Mari kita

mun terasa sulit mata

lihat sekilas perjalanan mereka mendapatkan tiket ke

memejam.

Fikiran pun melayang pada petualan-

gan Trio Macan Sulsel ke Groningen. Barkah, Toni, dan
Rofiek. Saya lebih suka menjuluki mereka dengan ‘Trio
Macan’ dan bukan trio kwek kwek karena berbeda dengan trio kwek kwek yang personilnya masih imut-imut,
segar-segar dan sedap dipandang mata, maka ketiga personil Trio Macan Sulsel ini memang udah cukup umur (klo
tidak mau disebut tua, hehe..)

Groningen satu per satu:
Becky Subarkah
Bagi Becky, demikian nama komersiilnya, menapakkan kaki ke negara ber-empat musim adalah sebuah
mimpi yang telah lama dipendamnya. Bersama anggota
Laskar Akuntan yang dibentuk pada tahun 2002 dia
telah menjadi sekretaris BPKP English Meeting Club
yang merupakan cikal bakal Program English is Fun.

Mereka bertiga setiap saat seperti tidak pernah absen

Disela-sela

meng-update status di facebook sebagaimana tekad

berdiskusi dalam bahasa Inggris karena kebetulan seluruh

mereka sebelum berangkat yang pernah terlontar

anggota Laskar Akuntan adalah para scholarship hunter

waktu itu ‘Hmm pokoknya nanti fb-ku isinya foto-

(kecuali mas Rofiek).

fotoku keliling Eropa’.

penugasan selalu disempatkan untuk

Selain aktif berdiskusi, Becky juga merelakan diri mer-

Kini hampir setiap hari saat saya buka facebook pasti

ogoh kocek yang cukup tebal dan melewatkan malam

ada foto-foto narsis mereka terbaru. Apalagi Barkah

yang seharusnya bisa digunakan untuk dugem ataupun

dengan gaya super kemakinya membuat saya benar-

pacaran untuk mengambil kursus bahasa inggris demi

benar merasa iri seiri-irinya atas ke-bejo-an mereka

meningkatkan nilai TOEFL. Maka sejak tahun 2004,

bertiga. Dan sepertinya bukan hanya saya yang iri meli-

setelah dia berhasil mengantongi skor TOEFL lebih dari

hat foto-foto mereka yang terlihat seolah hanya sekedar

500, Becky Subarkah telah bergelut dengan isi mengisi

manipulasi gambar dengan cara meng-crop foto mereka

aplikasi beasiswa, mulai dari ADS untuk Australia,

dan di paste ke foto-foto pemandangan berlatar belakang

Chevening untuk Inggris dan Aminef yang ditawar-

Eropa yang biasa ada di kalender-kalender.

kan Pemerintah Amerika. Sejak tahun itu pula pil pahit

Bagi sebagian orang mungkin menganggap bahwa mereka

penolakan dari para sponsor selalu ditelannya meski dia

bertiga hanya sekedar jalan-jalan dan berfoto-foto se-

sempat mendapat kesempatan tiga kali sampai pada tahap

bagaimana yang selalu dilakukan oleh para anggota

wawancara.

dewan yang sering studi banding. Kalau dilihat foto-foto

Yang lebih pahit dari pada itu pada dasarnya bukan pada

mereka yang sangat narsis, sepertinya memang begitu.

masalah penolakannya. Satu hal yang membuatnya
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semakin merasa terbebani dan ‘malu’ adalah tersiarnya

baginya. Namun Toni J Pisa tidak pernah menyerah

kabar bahwa dia telah lulus ADS dan segera ke Australia.

bahkan lebih gigih dibandingkan dengan Becky Subarkah.

Bisa dibayangkan beratnya. Ditambah lagi ketiga anggota

Kalau Si Becky biasanya mengirim berkas menjelang dead-

Laskar Akuntan lainnya sudah berhasil menginjakkan

line, Toni J Pisa ini lebih well- prepared sehingga kualitas

kaki di sana. Hingga sepertinya lengkaplah penderi-

isian pun mungkin lebih baik hingga akhirnya dia

taannya. Belum lagi, penugasan SIMDA yang bertahun-

mendapatkan beasiswa AED program master Amerika

tahun di Masamba dan Toraja membuatnya seperti diasing-

2010 yang dananya berasal dari USAID.

kan dan dijauhkan dari mimpi-mimpinya, sebelum

‘Kalau kita tidak mengirim berarti peluang kita ber-

akhirnya dia ‘menjerumuskan’ dirinya dalam dunia hip-

hasil nol, tapi kalau kita mengirim ada kemungkinan

noterapi maupun investasi saham dan forex .

kita diterima’. Itulah prinsip yang dipegangnya setiap

Perjalanan Becky Subarkah mendapatkan tiket ke Gronin-

kali ada penawaran beasiswa. Tahun lalu misalnya. Dia

gen ibarat kisah asmaranya yang belum menemukan

mengirimkan aplikasi beasiswa S2 ke Korea. Sebenarnya

ujungnya. Saya sendiri lebih senang mengatakan bahwa

dia telah dinyatakan lulus berkas dan mendapatkan

tiket ke Groningen adalah ‘hadiah’ dari Sang Pencipta

kesempatan untuk dilakukan wawancara lewat telepon .

atau jawaban atas do’a yang telah dipanjatkannya selama

Sayang seribu sayang saat sang professor dari Korea hen-

bertahun-tahun.

dak melakukan wawancara langsung via phone, HP

Toni J Pisa
Lain Becky Subarkah lain pula Toni J Pisa, meskipun
hampir-hampir mirip. Toni J Pisa ini sebenarnya sudah
hampir menyongsong impiannya ber-foto di bawah
menara Eiffel dua tahun yang lalu. Namun kondisi
mengharuskannya menelan pil pahit dan kembali bersama dengan Becky Subarkah menetap di Makassar. Toni
J Pisa rupanya lebih beruntung dibandingkan dengan
Becky Subarkah. Setidaknya dia telah menginjakkan kaki
di Australia untuk tinggal disana selama 2 tahun, dan
dia tidak mengalami penolakan-penolakan cinta sebagaimana yang dialami rekan sejawatnya. Kegagalannya pergi
ke Perancis tidak membuatnya putus asa, tapi justru

Toni J Pisa lobet. Hancur sudah…semua rasa bagiku
hancur sudah.. mungkin seperti lirik lagu ungu itulah
yang bisa menggambarkan suasana hatinya saat itu.
Makanya saat dia dinyatakan lulus berkas dan hendak diwawancarai beasiswa AED – USAID atau program yang
ditawarkan oleh Amerika lewat telepon, dia merelakan
diri merogoh koceknya untuk langsung terbang ke Jakarta dan menolak wawancara via phone, dan akhirnya
tiket beasiswa Master Amerika-pun diraihnya.
Sama dengan Becky Subarkah, tiket ke Groningen adalah
‘Obat’ penawar kekecewaan dan lulus Beasiswa ke
Amerika adalah jawaban atas do’a yang telah dipanjatkannya sejak tahun 2002 silam.

membuat dia berjanji pada dirinya sendiri untuk dapat

Rofiek A. N(d)eso

memberikan yang terbaik bagi BPKP, dan atas kerja

Sulit untuk mengatakan tentang Rofiek A. N(d)eso selain

keras dan dedikasinya, akhirnya dia berhasil mendapat-

karena dia adalah orang yang super bejo dalam banyak

kan gelar kehormatan sebagai Pegawai Teladan PFA Tingkat

hal. Hampir semua orang sudah mengakui hal ini. Pria

Perwakilan BPKP Sulsel tahun 2009 dan meraih Terbaik I

yang tak pernah telihat susah dan seperti tidak pernah

Pegawai Teladan PFA BPKP Tingkat Nasional 2009. Suatu

menanggung beban ini sepertinya selalu diliputi ke-

pencapaian prestasi yang sangat luar biasa, setidaknya bagi

beruntungan, baik itu soal jodoh, pendidikan, ikut dik-

saya.

lat ketua tim, ataupun dalam soal yang berbau re-

Sebagai scholarship hunter, Isi mengisi formulir

jeki... Dia itu kagak ada matinya dah’ kalo dalam hal

beasiswa pun sudah menjadi makanan sehari-harinya.

bejo’ alias untuuuuung terus.... Makanya ketika tiba-

Penolakan-penolakan pun sudah menjadi hal yang biasa

tiba dia ‘nyangkut’ ke Groningen banyak yang mengata-
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kan karena dia memang orang ‘super bejo’ seperti Si

wortel dan siap dimakan. Seekor anak domba mempun-

Untung sepupunya Donald Duck.

yai masa persiapan dari pembuahan hingga kelahiran

Saat mengirim formulir program Neso untuk Short
Course

ke

Groningen

pun

ia

isi

pada

the

last..last..minute sekali.... Saat itu malah sudah hampir
terlambat. Dasar orang ‘bejo’ dia lulus juga. Namun satu
hal yang perlu diacungi jempol adalah bahwa skor TOEFLnya langsung di atas 500 meski baru pertama kali dia
mengikuti, tapi ya itu... semua karena memang
karena ke bejo-an-nya...bukan karena ke-ndesoannya..
Epilog

kira-kira 145 hari. Dan manusia masa persiapannya
adalah 280 hari.
Jika diidentikkan dengan apa yang dikatakan olah Murray
Smith maka tiket ke Groningen yang ada di tangan Trio
Macan adalah hasil dari benih impian yang telah ditanam
sejak bertahun-tahun yang lalu, kemudian benih itu
terus disirami, disiangi dan dipelihara secara terus
menerus hingga siap dipanen. Mereka telah menanamkan benih impian ke dalam diri masing-masing dan
kemudian menjaga benih itu untuk tetap hidup dan
berkembang dengan terus memeliharanya hingga pada

Sebagai penutup kisah Trio macan, saya hanya ingin men-

saat yang tepat benih itu telah menjelma kenyataan.

gutip pendapat Murray Smith dalam The Answer:

Jadi…bukan semata karena bejo….

Mencapai Sukses Bisnis, Meraih Kebebasan Finansial,
dan Memiliki Hidup yang Berkelimpahan yang mengatakan
bahwa salah satu hukum yang berlaku untuk mencapai sukses adalah adanya hukum masa persiapan. Dia mencon-

“TRIO MACAN: I PROUD OF YOU GUYS”

tohkan bahwa benih wortel membutuhkan waktu sekitar tujuh hari sejak ditanam hingga berbentuk utuh
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SOSIALISASI SPIP DI UNHAS DAN POLDA SULSELBAR
Oleh : Fachruddin

B

Kamis,

ertempat di Ruang Aula
Kantor Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan, pada hari

15

April

dilaksanakan

2010

telah

Sosialisasi

Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP). Acara ini dibuka dengan
sambutan

Deputi

Pengawasan

Bidang Bidang Polsoskam BPKP, Bapak
Iman Bastari. Beliau memaparkan
tentang potret penyelenggaraan
pemerintahan dan pentingnya SPIP
dalam rangka mencapai tujuan
masih

kompeten serta kurangnya penegakan

Sulselbar beserta jajarannya secara

mengalami berbagai kendala antara

integritas dan etika. Pemerintah

antusias mengikuti sosialisasi ini.

lain : belum optimalnya kinerja,

telah menciptakan tool yang dapat

Kapolda Sulselbar dalam kesempatan

rendahnya

membantu

ini

negara.

Pemerintahan

transparansi

dan

mengatasi

kendala

mengucapkan

tersebut, tool tersebut adalah

kepada

pengadaan barang dan jasa, serta

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun

sosilaisasi ini dan mengharapkan agar

2008 tentang SPIP.
Acara

peserta

dilanjutkan

KKN.

dan

menyerap materi yang disampaikan

oleh Kepala Puslitbang

Sehari sebelumnya, pada hari Rabu,

BPKP,

Mirawati

tanggal 14 April 2010 , telah diadakan

Soedjono. Materi yang

acara serupa, yaitu Sosialisasi SPIP

disampaikan

dalam

yang dirangkaikan dengan penanda

sosilisasi ini antara lain :

tangananan MOU antara Universitas

latar

Hasanuddin

Ibu

belakang,

dengan

Perwakilan

dan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Acara

anatomi PP 60 Tahun

ini dihadiri oleh Pembantu Rektor

2008.

Dua dan Empat, para dekan, serta

Disamping

perbedaan
praktik

menyimak

serta dapat mengaplikasikannya.

disampaika n
maraknya

dapat

pelaksanaan

dengan Sosialisasi SPIP

perkembangan,

masih

atas

kasih

kegamangan

akuntabilitas,

BPKP

terima

antara

pejabat

Universitas

dilingkungan

Hasanuddin

Makassar.

lain

dengan versi sebelumnya, unsur-unsur

peserta dengan sangat antusias, dan

disebabkan : kurang taat pada

SPIP,serta tahapan pengembangannya.

diselingi dengan diskusi-diskusi yang

peraturan, pegawai yang kurang

Bapak

yang sangat kritis.
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versi
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Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh
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internal
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pengendalian
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Kunjungan Gubernur Sulbar ke Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
Oleh : Taufik T. Aman

G

ubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan

bersumber dari dana APBN maupun APBD, sebe-

Saleh didampingi Ketua DPRD Drs.H.

lum kegiatan/ proyek tersebut diserahteri-

Hamzah H. Patihasan mengadakan kun-

makan kepada Gubernur. Wawan Ridwan mere-

jungan kerja ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi

spon positif seluruh harapan dan keinginan Pemerin-

Sulsel pada Jumat pagi 23 April 2010. Kedatangan

tah Provinsi Sulbar, Sebagai Auditor Internal pe-

kedua pejabat tinggi daerah Sulbar tersebut dis-

merintah sudah merupakan tugas utama BPKP

ambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP

untuk membangun good governance menuju clean

Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Wawan Ridwan be-

government, tentunya dengan kegiatan berupa

serta staff.

Assurance maupun consulting.

Dalam pertemuan H. Anwar Adnan Saleh men-

Setelah kurang lebih sejam melakukan perbin-

gungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Su-

cangan dengan Kepala Perwakilan beserta ja-

lawesi Barat bersama-sama dengan pihak DPRD ingin

jarannya, Gubernur beserta Ketua DPRD Sul-Bar

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

meninggalkan kantor Perwakilan.

dan bersih sehingga mengharapkan bantuan SDM
BPKP untuk melakukan pembenahan administrasi khususnya administrasi keuangan.
H. Anwar Adnan Saleh juga mengharapkan Perwakilan BPKP Sulsel agar melakukan audit terhadap kegiatan/ proyek-proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi Sulawesi Barat baik yang
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Workshop MAC BPKP Sulsel
Oleh : Moch. Fachruddin

M

Deputi Investigasi BPKP, Kepala Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan dan para narasumber serta peserta Workshop MAC BPKP 2010

elalui Workshop ini

BPKP), Pusdiklatwas BPKP dan Per-

menantang dan bertujuan untuk

diharapkan

dapat

wakilan BPKP Provinsi Sulawesi Sela-

membantu peserta dalam mema-

mencetak pemimpin

tan. Peserta workshop sebanyak 30

hami teori yang disampaikan.

masa

yang

orang yang terdiri dari para Pejabat

Setelah mengikuti workshop, hasil

efektif dan efisien, demikian disam-

Struktural dan Pejabat Fungsional

yang dirasakan oleh seluruh peserta

paikan Deputi Investigasi BPKP, Ba-

Auditor BPKP Sulsel. Seluruh pe-

antara lain adalah pengenalan diri,

pak Suradji, saat mebuka Workshop

serta mengikuti workshop ini den-

meningkatkan pemahaman pada orang

Kompetensi Manajerial bagi pegawai

gan sangat antusias. Hal ini di-

lain dan identikasi kekuatan serta

Perwakilan BPKP Sulsel yang dilak-

tunjang oleh narasumber, Dra.

hal-hal yang bisa dikembangkan.

sanakan pada tanggal 23 — 25 Feb-

Winny Windrawati Sutopo M.PsiT,

Hasil ini diperoleh dari salah satu

ruary

2010 di Makassar. Beliau

yang menyampaikan materi dengan

materi yang disampaikan, yaitu Self

menambahkan bahwa hal ini sangat

sangat menarik, sehingga terjadi

Awareness dengan teori MBTI (Myers

penting karena dapat menunjang

diskusi-diskusi yang sangat hidup

Briggs Type Indicator). Teori ten-

program besar BPKP saat ini, yaitu :

dan melibatkan seluruh peserta.

tang karakteristik kepribadian ini

Penguatan Organisasi, Kaderisasi dan

Dalam workshop ini juga dilakukan

terbukti sangat aplicable, bukan

Reorganisasi.

berbagai simulasi role play yang

hanya aplicable untuk untuk melak-

Workshop ini diselenggarakan hasil

dipandu oleh Ibu Ratna Tianti serta

sanakan tugas-tugas kantor, tapi juga

kerjasama

antara

Management

Tim MAC BPKP. Disamping itu,

sangat berguna dalam berhubungan

Assessment

Center

BPKP

dilakukan juga berbagai game yang

dengan orang lain.
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Begitu applicable-nya teori ini, baru pada hari pertama
workshop, seluruh peserta telah mencoba menemukan
tipe-tipe kepribadian para atasan, bawahan dan rekan
kantor. Hal ini sangat penting, karena diperlukan langkah pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tipe
kepribadian yang berbeda. Selain materi Self Awareness
MBTI, dibahas juga materi-materi lain yaitu Kepemimpinan, mengatasi konflik, meningkatkan motivasi
bawahan, coaching, dll.
Saat penutupan workshop, Kepala Perwakilan BPKP
Sulsel, Bpk. Wawan Ridwan, menyampaikan rasa terima
kasih sebesar-besarnya pada Tim MAC BPKP dan Narasum-

Simulasi peserta dalam effective self awarness,
leadership dan mengatasi konflik.

ber. Beliau mengharapkan tambahan Skill, Knowledge
dan Attitude yang diterima dari workshop ini dapat
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan
dan kekurangan dimasa lalu diharapkan dapat diperbaiki melalui sinergi diantara pegawai BPKP yang
memiliki beragam variasi kepribadian. Hal ini tentu akan
mendorong kemajuan BPKP Sulsel dimasa yang akan
datang.

Kupersembahkan kepada pengganti
Generasiku :

Suasana diskusi pembelajaran.

“Agama adalah Pohon,
Pengetahuan konseptual adalah
cabangnya, Falsafah adalah daunnya,
dan Kebenaran adalah buahnya.
“Ilmu memiliki 4 bagian:
Berkaitan dengan kewajiban dan aturan agama
yang mengatur segala perbuatan didunia;
Berkaitan dengan makna hakekat dan sebab
dibalik semua ajaran ini;
Berkaitan dengan falsafah yang mengkaji
rahasia hakekat rohani dan jasmani;
Berkaitan dengan kebenaran, manusia harus
mempelajari dan mengetahui semua ilmu ini
(Ilmu mengenai kebenaran)

Simulasi peserta dalam pengambilan keputusan.
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Humor
Tidak Boleh Membuka Windows

Kuda Melihat Anak Zebra
Seekor anak Kuda di kebun binatang bertanya pada induknya sambil menunjuk ke kandang Zebra.
Anak Kuda : "Mak kenapa anak Kuda disana kok belangbelang, sedangkan aku nggak?"
Induk Kuda : "Oh, itu pasti karena bapaknya hidung
belang."

Anekdot
PIP perusahaan kredit motor merasa kesal sama
“Ayin” karena angsuran cicilan motornya sering terlambat malahan sudah “Tiga” bulan belum bayar
angsuran cicilannya, dia sudah diberitahu akan
dikirimi surat teguran dan dipersilahkan Ayin untuk
konsultasi kepada teman sekantornya, dengan harapan kawan-kawannya dapat menalangi cicilannya.
Penagih PIP

: “Apa yang akan dikatakan oleh
teman sekantor Anda jika kami
menarik kembali motor Anda…?”

Ayin

: “Saya sudah bicara masalah
tersebut dengan teman sekantor
dan mereka menganggap adalah
cara yang “kotor” dan “tidak
manusiawi”

Penagih PIP

: “Tapi sudah tiga bulan lebih
Anda belum bayar cicilan tersebut...?”

Ayin

: “Ooh itu keliru… Anda tahu
Robert Tantular, dia sudah lebih
tiga bulan lebih belum ditagih
kembalikan “bailoutnya” oleh
pemerintah…”

Penagih PIP

: “Kalau begitu komentar Anda…
kami tahan juga kayak Robert
Tantular ya…?”

Ayin

: “Ooh ooh Tuhan, nanti saya konsultasi dengan Johanis…”

Penagih PIP

: “Siapa Johanis…?”

Ayin

: “Johanis yang akan memberi
advis…!”

Johanis

: “Ayin, untuk memudahkan masalah yang menimpamu, bunyikan musik yang keras di depan
rumah Bu Andi nanti di rumah
pukul tiga malam, nanti dia bangun…?”

Ayin

: “Ooh… ooh Tuhan… masalahku
sudah sistemik”.
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Karyawan baru di PT Tidak Karuan yang bernama Sinta bingung ketika disuruh oleh bossnya untuk membuka Microsoft Excel. Ia semakin bingung, ahkirnya dia membuka DOS.
"Hey! Saya minta kamu buka Excel kenapa
malah buka DOS...??" teriak sang boss.
"Gini boss, saya nggak mau ngelanggar peraturan.." jawabnya. Si
Boss kebingungan, dan bertanya,
"Peraturan apa?"
Sambil menunjuk tulisan di dinding, Sinta membacanya. "This room is equipped with air conditioner, please do not open windows... Windows
aja nggak boleh apalagi Excel!"

Kampoeng Oenik
Desa Bengkale, Kecamatan Kubutambahan,
Buleleng – Bali dikenal sebagai desa bisu
atau desa kolok, karena hampir seratus
orang lebih dari jumlah penduduknya
menderita bisu tuli, yang terlahir dari orang
tua yang mengalami bisu tuli juga.
Secara fisik mereka memang kuat sehingga
pekerjaannya ada yang menjadi buruh/ petani, satuan pengamanan dapat diandalkan
dan malahan ada yang menjadi ahli
teknologi informasi juga.
Meskipun sebagai desa bisu, warganya tidak
menyurutkan semangat belajar dalam menimba ilmu dan di sana didirikan Sekolah Luar
Biasa (SLB).
Desa Bangkong Reang, Cicurug, Sukabumi –
Jawa Barat, dikenal warga tersebut kalau
bicara suka berteriak (pating haraok – bahasa Sunda) sehingga kampung tersebut
diberi nama Pasir Jeding.
Namun, sekarang oleh salah seorang pengusaha penduduk asli desa tersebut telah
membangun Restoran dan Taman Angsa
(Swan Park). Tenyana warga tersebut kalau
bicara sudah tidak berteriak lagi. Ditanya
wartawan PR, “Kang, kok… bicaranya tidak
berteriak-teriak lagi…?” jawab warga,
“Malu… karena di sana sudah ada Taman
Soang (Swan Park)”. Imbuh wartawan :
“Masa takut sama soang (angsa)… patung
lagi” si warga : “Angsa saja bisa diam…
apalagi manusia…”.
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Pak Usmani
Setelah 44 Tahun Mengabdi
Ya, benar, 44 Tahun (baca : empat puluh

Sebagai petugas pengantar surat yang telah

empat tahun) Pak Usmani mengabdi di BPKP.

bertugas selama itu, tentu sudah akrab

Pasti sangat sulit membayangkan bagaimana

dengan cuaca panas dan hujan. Terpaksa

seseorang dapat tetap setia mengabdi selama

mendorong motor karena ban bocor atau

itu. Karena saya yakin sebagian pembaca

motor mogok sudah tidak dapat dihitung lagi.

tulisan ini belum berumur 44 tahun, dan saya
yakin tidak ada pembaca tulisan ini yang
sudah mengabdi di BPKP selama itu.

Fakta-fakta yang saya tuliskan diatas tentu
saja hasil penjelasan Pak Usmani, karena
waktu itu saya (juga) belum lahir. Tapi bukan

Untuk memudahkan anda membayangkannya,

hanya

akan saya berikan sedikit bocoran fakta-fakta

tanyakan apa bedanya kondisi kantor waktu

yang terjadi 44 tahun yang lalu, begini :

itu

Waktu itu Presiden kita belum Pak Soesilo
Bambang Yoedhoyono, bahkan bukan Presiden
Suharto … tetapi masih Presiden Soekarno.
Waktu itu BPKP belum bernama BPKP, bukan
juga DJPKN tetapi DAN (Djawatan Akuntan

itu

dengan

yang

diceritakan,

sekarang,

beiau

saat

saya

menjawab,

”Suasana kerja waktu itu sangat berbeda,
tertama masalah kedisiplinannya. Sepanjang
hari semua pegawai sibuk bekerja dan masing
-masing tetap duduk ditempatnya”. Hmm . . .
kalo kondisi sekarang ?
Tepat pada tanggal 31 Desember 2009, Pak

Negara).
Waktu itu kantor BPKP belum di BTP, bukan di
GKN, bahkan bukan di Jl. Bawakaraeng, tapi
di samping Lapangan Karebosi … tepatnya di
kantor Bank Indonesia yang ada sekarang.
Waktu itu Pak Usmani belum berusia 56 tahun

Usmani telah resmi pensiun. Namun sampai
tulisan

ini

disusun,

beliau

masih

tetap

melanjutkan pengabdiannya kepada BPKP,
sebagai pegawai harian pengantar surat. Pak
Usmani telah 44 tahun mengabdi ... dan tetap
mengabdi untuk BPKP.

seperti sekarang (tentu saja), tetapi beliau
masih

berusia

12

tahun

dan

sudah

diangkat menjadi tenaga honorer sebagai
penjaga

malam

dan

pengantar

surat

dengan upah Rp.500 (Lima Ratus Rupiah).
Oke . . . apakah anda sudah bisa
membayangkan kondisi 44 Tahun yang
lalu ? Bagi yang belum terbayang silahkan
melanjutkan membayangkan . . .
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Para Pendukung Kinerja Kantor

Tugas sehari-hari Staff Prolap

Para Sekretaris in action

Pak Azis dan bunganya

Hj. Nursiah

Kesibukan Staff Keuangan

Security siap mengamankan
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Menjaga keindahan taman

Gusti dan 2 kaleng cat

Pak Said sedang menjilid

Amirullah dan laptopnya
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Indahnya Berpikir Positif (Hukum Pygmalion)

P

ygmalion adalah seorang pemuda yang berbakat seni memahat. Ia sungguh piawai
dalam memahat patung. Karya ukiran tangannya sungguh bagus. Tetapi bukan kecakapannya itu menjadikan ia dikenal dan disenangi
teman dan tetangganya.
Pygmalion dikenal sebagai orang yang suka berpikiran positif. Ia memandang segala sesuatu dari
sudut yang baik.
Apabila lapangan di tengah kota becek, orangorang mengomel. Tetapi Pygmalion berkata,
"Untunglah, lapangan yang lain tidak sebecek ini."
Ketika ada seorang pembeli patung ngotot
menawar-nawar harga, kawan-kawan Pygmalion
berbisik, "Kikir betul orang itu." Tetapi Pygmalion
berkata, "Mungkin orang itu perlu mengeluarkan
uang untuk urusan lain yang lebih perlu."
Ketika anak-anak mencuri apel di kebunnya, Pygmalion tidak mengumpat. Ia malah merasa iba,
"Kasihan, anak-anak itu kurang mendapat pendidikan dan makanan yang cukup di rumahnya."
Itulah pola pandang Pygmalion. Ia tidak melihat
suatu keadaan dari segi buruk, melainkan justru
dari segi baik. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain; sebaliknya, ia mencoba membayangkan hal-hal baik dibalik perbuatan buruk
orang lain.
Pada suatu hari Pygmalion mengukir sebuah
patung wanita dari kayu yang sangat halus. Patung
itu berukuran manusia sungguhan. Ketika sudah
rampung, patung itu tampak seperti manusia
betul. Wajah patung itu tersenyum manis menawan, tubuhnya elok menarik.

hidup berbahagia dengan isterinya itu yang konon
adalah wanita tercantik di seluruh negeri Yunani.
Nama Pygmalion dikenang hingga kini untuk menggambarkan dampak pola berpikir yang positif.
Kalau kita berpikir positif tentang suatu keadaan
atau seseorang, seringkali hasilnya betul-betul
menjadi positif.
Misalnya,
* Jika kita bersikap ramah terhadap seseorang,
maka orang itupun akan menjadi ramah terhadap
kita.
* Jika kita memperlakukan anak kita sebagai anak
yang cerdas, akhirnya dia betul-betul menjadi cerdas.
* Jika kita yakin bahwa upaya kita akan berhasil,
besar sekali kemungkinan upaya dapat merupakan
separuh keberhasilan.
Dampak pola berpikir positif itu disebut dampak
Pygmalion.
Pikiran kita memang seringkali mempunyai dampak fulfilling prophecy atau ramalan tergenapi,
baik positif maupun negatif.
Kalau kita menganggap tetangga kita judes sehingga kita tidak mau bergaul dengan dia, maka
akhirnya dia betul-betul menjadi judes.
Kalau kita mencurigai dan menganggap anak kita
tidak jujur, akhirnya ia betul-betul menjadi tidak
jujur.
Kalau kita sudah putus asa dan merasa tidak sanggup pada awal suatu usaha, besar sekali kemungkinannya kita betul-betul akan gagal.

Tetapi Pygmalion memperlakukan patung itu sebagai manusia betul. Berkali-kali patung itu ditatapnya dan dielusnya.

Pola pikir Pygmalion adalah berpikir, menduga dan
berharap hanya yang baik tentang suatu keadaan
atau seseorang. Bayangkan, bagaimana besar dampaknya bila kita berpola pikir positif seperti itu.
Kita tidak akan berprasangka buruk tentang orang
lain.

Para dewa yang ada di Gunung Olympus memperhatikan dan menghargai sikap Pygmalion, lalu
mereka memutuskan untuk memberi anugerah
kepada Pygmalion, yaitu mengubah patung itu
menjadi manusia betul.. Begitulah, Pygmalion

Kita tidak menggunjingkan desas-desus yang jelek
tentang orang lain. Kita tidak menduga-duga yang
jahat tentang orang lain. Kalau kita berpikir buruk
tentang orang lain, selalu ada saja bahan untuk
menduga hal-hal yang buruk. Jika ada seorang ka-

Kawan-kawan Pygmalion berkata, "Ah, sebagusbagusnya patung, cuma patung, bukan isterimu."
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memberi hadiah kepada kita, jelas itu adalah perbuatan baik. Tetapi jika kita berpikir buruk,kita
akan menjadi curiga, "Barangkali ia sedang mencoba membujuk," atau kita mengomel, "Ah,
hadiahnya cuma barang murah." Yang rugi dari
pola pikir seperti itu adalah diri kita sendiri. Kita
menjadi mudah curiga. Kita menjadi tidak bahagia.
Sebaliknya, kalau kita berpikir positif, kita akan
menikmati hadiah itu dengan rasa gembira dan
syukur, "Ia begitu murah hati. Walaupun ia sibuk,
ia ingat untuk memberi kepada kita."
Warna hidup memang tergantung dari warna kaca
mata yang kita pakai.
Kalau kita memakai kaca mata kelabu, segala sesuatu akan tampak kelabu. Hidup menjadi kelabu
dan suram. Tetapi kalau kita memakai kaca mata
yang terang, segala sesuatu akan tampak cerah.
Kaca mata yang berprasangka atau benci akan
menjadikan hidup kita penuh rasa curiga dan den-
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dam. Tetapi kaca mata yang damai akan menjadikan hidup kita damai.
Hidup akan menjadi baik kalau kita memandangnya dari segi yang baik. Berpikir baik tentang
diri sendiri. Berpikir baik tentang orang lain. Berpikir baik tentang keadaan. Berpikir baik tentang
Tuhan.
Dampak berpikir baik seperti itu akan kita rasakan.. Keluarga menjadi hangat. Kawan menjadi
bisa dipercaya. Tetangga menjadi akrab. Pekerjaan menjadi menyenangkan. Dunia menjadi
ramah. Hidup menjadi indah. Seperti Pygmalion,
begitulah.
MAKE SURE YOU ARE PYGMALION and the world
will be filled with positive people only, how
nice!!!!
Anda siap menjadi Pygmalion ?!
Sumber : Motivasi.web.id

