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Pengalaman apa yang paling berkesan selama bulan Februari, atau bahkan
seumur hidup pembaca? Hmmmm pasti outbound…
Edisi kali ini Paraikatte tidak akan melewatkan pengalaman yang tidak
akan pernah terlupakan, termasuk komentar-komentar pembaca yang
dapat dinikmati dalam rubrik kata mereka.
Topik utama kali ini adalah manajemen risiko. Sebuah topik yang sekaligus merupakan bagian penting dari unsur SPIP yang wajib alias hukumnya fardhu di pahami karena peran kita sebagai pembina SPIP. Untuk
memperdalamnya pembaca bisa menikmati sajian dari Pak Ikhsan, Mas
Agus Catur, dan Mas Wahyu Ut.
Geliat BPKP Sulsel yang mulai mempercantik diri dan mulai berbenah
pun tak lupa kami sajikan. Apa saja itu? dari mulai banner, kata-kata motivasi yang dapat pembaca temui di setiap bidang hingga kamar mandi yang
mulai tampak kinclong.
Banyak hal baru dan akan ada lagi hal-hal baru lainnya yang akan pembaca
temui. Program-program baru dari Pak Kabag TU dan Pak Kaper yang
selama ini ditunggu-tunggu, sudah mulai bisa dirasakan dan dinikmati
manfaatnya. Perubahan ketentuan mengenai PKS yang terlihat strict namun sebenarnya justru menjadi lebih tertata, terarah dan benar-benar
memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga BPKP.
Pun tidak lupa bedah buku yang merupakan bagian dari PKS mulai dilaksanakan. Tentu saja, buku yang dibedah bukanlah buku-buku yang terkait
dengan pekerjaan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut dari Outbound yang
termasuk didalamnya mind shifting, pembaca dapat memperdalam lagi
dalam program bedah buku tersebut karena buku yang dibedah terkait
dengan motivasi atau atau bagaimana men-sift mind kita.

Selamat menikmati perubahan...
dan selamat menikmati sajian edisi kali ini...
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WA J A H B A R U B P K P S U L S E L
Tahun baru..wajah baru…
Itu lah ungkapan yang cocok untuk melukiskan wajah baru BPKP Sulsel. Tidak percaya? Lihatlah…begitu
anda memasuki lobby, dua banner siap menyambut. 4 sipa 1 sipo yang menjadi semboyan etnik BPKP
Sulsel segera mengingatkan pembaca akan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam bersosialisasi. Kedua,
BPKP Sulsel Ways merupakan 12 aktivitas budaya kerja diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja tapi
juga menjadi perekat antar warga BPKP Sulsel. Tak hanya kedua banner di lobby, begitu anda memasuki
bidang-bidang banner-banner lain yang menggambarkan sosok ideal yang seharusnya dimiliki oleh seluruh
insan BPKP Sulsel, diantaranya pribadi yang cinta tanah air dan agamis akan, anda temui. Masih ada lagi,
dengan mudah anda pun akan menemukan pigura-pigura yang berisi kata-kata motivasi yang menggugah
semangat. Dalam Paraikatte edisi ini kami kutip beberapa kata-kata tersebut. Yang menjadi gong dari
perubahan tersebut dan hingga sekarang masih dapat anda nikmati nuansanya adalah outbond. Meski sudah
lewat, sepertinya outbond telah menggoreskan kisah dan cerita yang indah untuk diingat dan dibincangkan
kembali karena memang baru pertama kali warga BPKP merasakan yang namanya benar-benar outbond.
Bravo buat outbond!!!!!!!!!!
Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya hanyalah perubahan fisik alias yang dapat dilihat secara kasat
mata yang digagas untuk menjadi pemicu perubahan yang lebih besar. Apa itu? Mind Shifting tentunya. Tapi,
so what gitu lho kalo mind-nya sudah ter shift? Pastinya perubahan sikap, kinerja, profesionalisme de..el..el.
Mengapa? New BPKP pasca PP no 60 akan kembali menjadi old BPKP atau malah passed away kalau
punggawa-punggawanya masih gigih memegang paradigma lama. Meminjam istilah Pak Didik Kris, tubuh
manusia saja berubah dari kecil, remaja hingga dewasa. Ironisnya, sedikit orang yang bersedia mengubah
cara berfikirnya dengan beragam alasan. Dunia sudah berubah, Man!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kalau dilihat dari sudut pandang per-marketing-an, perubahan tersebut adalah salah satu upaya memperkuat brand. Dalam buku the Brand Called You karya Peter Montoya bersama Tim Vandehey dijelaskan
pentingnya peranan personal branding. Selama ini bisnis konvensional kurang memandang perlunya sebuah
Personal Branding dengan alasan bahwa corporate branding sudah cukup makan biaya mahal. Kalau ditambah
dengan personal branding, berapa ribu US Dollar lagi yang harus dibelanjakan.
Dalam konteks BPKP Sulsel, corporate branding dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang new BPKP. Focused Group Discussion tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara sebagai
Perekat NKRI yang dilaksanakan tahun lalu di hotel Clarion adalah salah satu contohnya. Di situ BPKP
memperkenalkan peranan baru BPKP khususnya dalam kaitannya dengan SPIP. Bagaimana dengan personal
branding? Peter Montoya mengatakan bahwa justru individu-individu lah yang mempunyai peran sangat
penting dalam melakukan brand building. Meskipun secara intern BPKP Pusat selalu menggelorakan semangat BPKP Jaya keseluruh Perwakilan. Percayalah, tanpa ada perubahan image yang didukung kuat dengan
personal branding, kejayaan tak akan sekalipun bersedia singgah.
Perubahan-perubahan fisik seperti yang telah di sebutkan di atas adalah sebuah upaya merubah image secara corporate. Tanpa diikuti dengan personal branding dengan merubah image seluruh stakeholders terhadap
personil-personil BPKP, banner dan pigura tersebut hanyalah sekedar hiasan. Diakui atau tidak persepsi
stakeholders terhadap personil BPKP kurang menggembirakan. Barangkali sama dengan yang dikatakan oleh
Pak Didi Widayadi: kalau auditor internal kuat, kita tidak membutuhkan KPK. Artinya, BPKP sebagai auditor internal pemerintah lemah makanya diperlukan KPK. Membangun image new BPKP yang profesional
dan berintegritas tentu harus dimulai dengan menerapkan SPIP di lingkungan internal BPKP dan dimulai
dengan membangun lingkungan pengendalian yang merupakan bagian tersulit dari sistem tersebut. Sebagai
pembina SPIP, mau tidak mau langkah ini harus dimulai. Kalau tidak, produk utama BPKP yaitu SPIP tidak
akan mempunyai brand yang kuat alias..............sulit dijual (a_nanana_s)

4

PARAIKATTE

MARI BERBAHASA
BENAR

INDONESIA

YANG

BAIK

DAN

Elit atau Elite
Banyak orang mengatakan, baik para politisi, penyiar, pejabat maupun masyarakat umum menggunakan kata
elite di dalam berbagai kesempatan, tetapi pengucapan kata tersebut beragam. Ada yang mengucapkan /
elit/ dan ada pula /elite/.
Dari kedua cara pengucapan itu, mana yang baku?
Kata elite berasal dari bahasa Latin /eligere/ yang berarti 'memilih' dalam bahasa Indonesia kata elite berarti
'orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok' atau 'kelompok kecil orang-orang terpandang atau
berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dsb.).
Dalam bahasa latin huruf /e/ pada akhir kata mustinya diucapakan.
Oleh karena itu, kata elite harus diucapakan /elite/, bukan /elit/.
Begitu juga dengan bonafide harus diucapkan /bonafide/, buksn /bonsfid/ atau faksimile harus diucapkan /
faksimile/, bukan /faksimil/,/feksimil/ atau /feksemail/.
Di dan Pada
Akhir-akhir ini banyak pengguna bahasa Indonesia yang senang menggunakan ungkapan di malam hari, di
awal abad XXI, atau di awal milenium III.
Penggunaan preposisi di pada ungkapan itu menunjukkan kekurangcermatan dalam pemilihan kata. Preposisi di digunakan untuk manandai tempat, baik yang konkret maupun yang abstrak.
Oleh karena itu, preposisi di seharusnya diikuti keterangan tempat. Pada konteks itu pilihan kata yang tepat adalah pada karena diikuti waktu.
Beberapa kalimat berikut menggambarkan penggunaan di secara tepat.
(1) Pusat pemerintahan negara berada di Jakarta.
(2) Di dinding terpampang lukisan Monalisa.
(3) Keuntungan besar sudah terbayang di depan mata.
Debet atau Debit
Komunikasi di bidang ekonomi atau perbankan tidak jarang menggunakan istilah debet, misalnya pada lajur
debet dan lajur kredit. Frekuensi penggunaan istilah lajur debet cukup tinggi, tetapi bentuk istilah yang
benar adalah lajur debit, kata debit diserap secara utuh dari kata Inggris debit.
Bentuk istilah itu merupakan gabungan dua kata, yaitu lajur dan debit yang membentuk istilah baru lajur
debit. Dari bentuk istilah debit dapat dibentuk paradigma istilah yang bersistem debitor.
Istilah debit juga digunakan dengan pengertian 'jumlah air yang di pindahkan dalam suatu satuan waktu tertentu pada titik tertentu di sungai terusan, atau saluran air' (seperti dalam debit air)
Kenyataan adanya bentuk polisemi--sebuah bentuk kata yang maknanya lebih dari satu--itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengganti istilah debit menjadi debet.
Dalam bidang ekonomi badan perbankan pun debit memiliki makna lebih dari satu:
(1) 'uang yang harus ditagih dari orang lain; piutang';
(2) 'catatan pada pos pembukuan yang menambah nilai aktiva atau mengurangi jumlah kewajiban; jumlah
yang mengurangi deposito pemegang rekening pada banknya'.
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MANAJEMEN
RISIKO
Mengapa risiko harus dikelola? Jawabannya tidak
sulit ditebak, yaitu karena risiko itu mengandung
biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian
di mana sebuah perusahaan baterai yang produknya dinyatakan berbahaya bagi masyarakat
oleh badan teknologi. Dampaknya, perusahaan
tersebut harus menarik kembali semua baterai
yang telah dipasarkan, dan itu berarti biaya yang
luar biasa besar.
Perusahaan raket tenis yang memerlukan material
aluminium dalam memproduksi raket akan mengalami kenaikan biaya jika harga pasar aluminium
mendadak naik. Perusahaan raket tersebut
barangkali bagus dalam operasinya (produknya
disukai pasar, inovasi produk dan proses, penjualan meningkat, manajemen biaya efisien) namun
terpaksa menderita risiko akibat kenaikan harga
pasar aluminium yang di luar kontrol perusahaan.
Nah, di sinilah pentingnya manajemen risiko.
Manajemen risiko yang efektif dapat meminimumkan biaya risiko.
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P E N U G A S A N M A N A J E M E N R I S I KO
“Mengelola risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap tujuan perusahaan melalui struktur pengendalian internal organisasi yang kuat”
Oleh : Ichsan Riyandi

M

anajemen risiko sebagai bagian yang
tidak
terpisahkan
dari praktik manajemen yang baik sepatutnya mulai diaplikasikan pada Badan
Usaha Milik Negara dan Instansi
Pemerintah.
Penerapan manajemen risiko
(risk management) bertujuan
untuk
menghindari
suatu
kerugian yang disebabkan oleh
terjadinya risiko atau peristiwa
(event).
Risiko dapat terjadi pada setiap
proses bisnis, seperti produksi,
kredit, pasar, likuiditas, hukum,
dan kepatuhan. Timbulnya risiko
pada perusahaan atau organisasi
disebabkan karena kurangnya
pemahaman dan ketidakpedulian
pimpinan perusahaan atau organisasi terhadap risiko.
Asistensi risk assessment adalah
kegiatan asistensi oleh tim dari
BPKP pada suatu perusahaan
yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan profil
risiko, peta risiko dan prioritas
risiko perusahaan yang diasistensi. Peta risiko dan prioritas
risiko sangat berguna dalam
membantu tim asistensi memfokuskan rumusan kebijakan manajemen risiko pada tahap selanjut-

nya. Untuk itu, sebelum dilakukan perumusan kebijakan manajemen risiko sebagai aturan penerapan manajemen risiko Pada
BUMN “X”, terlebih dahulu
perlu dilaksanakan pengembangan, penyempurnaan, pendalaman dan pengkinian peta dan
prioritas risiko hasil risk assessment.
Asistensi penyusunan kebijakan
manajemen
risiko
adalah
kegiatan asistensi oleh tim dari
BPKP pada suatu perusahaan
untuk mengembangkan aturan
pokok penerapan manajemen
risiko di dalam perusahaan. Kebijakan manajemen risiko disusun
dengan struktur hirarki peraturan yang kompatibel dengan
sistem manajemen lainnya yang
telah ada di dalam perusahaan.
Hal ini didasari oleh pemikiran
bahwa diadopsinya sistem manajemen risiko oleh suatu perusahaan berarti akan menambah
sistem manajemen yang sebelumnya telah diterapkan manajemen. Untuk itu pengembangan
kebijakan manajemen risiko
perlu disesuaikan dengan sistem
manajemen yang berlaku.
Maksud dan Tujuan
Risk assessment awal sebelum

manajemen menerapkan kebijakan manajemen risiko terutama
ditujukan untuk menumbuhkan
kesadaran dan kepedulian semua
pihak di dalam perusahaan terhadap pentingnya pengelolaan
risiko yang dihadapi perusahaan.
Dengan menampilkan profil
risiko, peta risiko dan prioritas
risiko diharapkan setiap insan di
dalam perusahaan memahami
apa yang harus dilakukan untuk
mengelola risiko yang teridentifikasi, sesuai tugas dan tanggung
jawab masing-masing. Sedangkan
kebijakan manajemen risiko disusun sebagai pembuktian adanya
komitmen
manajemen
dan
keterlibatan aktif semua insan
perusahaan bahwa proses manajemen risiko harus dijalankan
secara teratur, terstruktur, dan
terintegrasi.
Secara lebih rinci, tujuan dari
pekerjaan asistensi risk assessment penyusunan pedoman
pengelolaan risiko dan grand design implementasi manajemen
risiko adalah untuk membantu
manajemen perusahaan dalam
rangka:
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a. Menghasilkan dan menyajikan
kepada manajemen pemahaman atas profil risiko, peta
risiko dan prioritas risiko
perusahaan,
b) Mengidentifikasi, menyajikan
pemahaman dan atau mengusulkan langkah pengendalian yang diperlukan untuk
meminimalkan risiko agar
tidak menjadi hambatan yang
berdampak negatif terhadap
penerapan strategi, pelaksanaan kegiatan operasi dan
pencapaian tujuan perusahaan,
c) Memastikan bahwa langkah
pengendalian yang diperlukan
memang dilaksanakan,
d) Meyakinkan bahwa langkah
pengendalian yang dilaksanakan berfungsi secara efektif
untuk meminimalkan risiko,
e) Mengkomunikasikan
risiko
serta langkah pengendalian
terkait, kepada stakeholder
perusahaan agar setiap stakeholder dapat memperoleh
keyakinan bahwa risiko perusahaan telah dikelola dengan
baik dan memberikan dukungan terhadap penerapan
strategi dan pelaksanaan
kegiatan operasi perusahaan.
Pengertian
manajemen
Risiko
Ada beberapa alasan bahwa di
masa datang manajemen risiko
akan semakin berkembang. Pertama, adanya good corporate
governance (GCG). Kedua,
perkembangan
teknologi.
Perkembangan
teknologi,
khususnya teknologi informasi
(TI) akan meningkatkan peran
pengukuran dan pengelolaan
risiko. Pemanfaatan TI secara
maksimal juga dapat membantu

VOLUME

pengawasan dalam menekan
terjadinya risiko.
Ketiga, peraturan atau kebijakan
pengelolaan
risiko.
Praktikpraktik
pengukuran
dan
pengelolaan
risiko
modern
termasuk kemampuan untuk
melakukan sekuritisasi aset terus
meningkat,
Perubahan
yang
berdampak
pada
semakin
kompleksnya risiko menuntut
setiap perusahaan atau organisasi
untuk meningkatkan praktik tata
kelola
yang
baik
(good
governance) dan manajemen
risiko yang lebih dari sekadar
untuk memenuhi peraturan
menjadi kebutuhan yang tidak
dapat ditawar lagi.
Risiko menurut – Australian Risk
Management Standard 4360:
1999 diartikan sebagai “Peluang
terjadinya sesuatu yang akan
mempunyai dampak terhadap
tujuan (Goal)”
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Menurut jenisnya, Risiko dapat
dikatagorikan menjadi dua jenis
yaitu Risiko Keuangan dan Risiko
Non
Keuangan
atau
Operasional.
Sedangkan sesuai sumbernya
risiko terbagi atas, pertama
Risiko Lingkungan (Eksternal)
yaitu
kekuatan-kekuatan
lingkungan yang menghalangi atas
pelaksanaan strategi dan tujuan
perusahaan. Kedua Risiko Proses
(internal) yaitu proses bisnis
yang tidak terdefinisikan secara
jelas sehingga dimungkinkan
terjadinya gap dengan strategi
dan tujuan bisnis.
Terakhir
Risiko
Informasi
(eksternal/internal) yaitu Adanya
informasi yang tidak relevan dan
tidak
dapat
diandalkannya
informasi untuk pengambilan
keputusan.
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Manfaat
Implementasi
Manajemen Risiko
Dengan adanya penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik
Negara, Menteri BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri
BUMN Nomor : Kep-117/
M.BU/2002 tentang Penerapan
Praktik Good Corporate Governance pada BUMN pasal 14
(8) : Komite Asuransi dan Risiko
Usaha
bertugas
melakukan
penilaian secara berkala dan
memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta
jumlah asuransi yang ditutup
oleh BUMN dalam hubungannya
dengan risiko usaha.
Risk assessment bermanfaat bagi
BUMN yang diharuskan melaksanakan penerapan praktik Good
Corporate Governance khususnya membantu Komite Asuransi
dan Risiko Usaha menyediakan
informasi mengenai identifikasi
risiko usaha sebagai dasar dalam
mengelola/memperlakukan risiko
usaha yang ada pada organisasinya.
Berkenaan dengan Manajemen
Risiko, jasa manajemen yang dapat diberikan oleh BPKP meliputi :
a. Jasa Risk Assessment
b. Jasa Asistensi Implementasi
Manajemen Risiko
c. Jasa Evaluasi Manajemen
Risiko
Risk Assessment
Risk assessment merupakan
bagian dari penerapan struktur
pengendalian internal yang baik
yang harus ada pada badan usaha
sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik ataupun
COSO disamping unsur-unsur

lainnya, seperti : control environment, control activities, information and communication,
dan monitoring. Oleh karena itu
dengan
diterapkannya
risk
assessment
maka
akan
mendukung
terbentuknya
struktur pengendalian internal
organisasi yang kuat. Risk
assessment akan bermanfaat jika
hasil
risiko
yang
telah
teridentifikasi dan diprioritaskan
tersebut ditindaklanjuti.
Tahap
kegiatan
berkenaan
dengan
Risk
Assessment
meliputi :
1. Pertemuan awal dan sosialisasi
2. Pembentukan focus groups
3. Survey Pendahuluan guna Menetapkan konteks
4. Fasilitasi :Identifikasi Risiko,
Analisis (Pengukuran Risiko),
Evaluasi
5.
Pemaparan
Hasil
Risk
Assessment dengan Output :
peta risiko, register risiko
Metodologi
Tim asistensi melakukan risk assessment dengan menggunakan 4
(empat) pendekatan yaitu melalui :
1) penelaahan dokumen,
2) diskusi dengan manajemen
dan
3) lokakarya dengan focus-group
yang ditunjuk di lingkungan
perusahaan serta
4) analisis oleh tim asistensi.
Secara rinci, langkah-langkah
yang dilakukan oleh tim asistensi
adalah sebagai berikut:
1. Risk Assessment
a)
Penelaahan dokumen
1)
Penelaahan
dokumen
perusahaan yang relevan seperti:
profil perusahaan, rencana jangka
panjang
perusahaan
(RJPP),

rencana kerja dan anggaran
perusahaan (RKAP), dokumen
sistem manajemen mutu (jika
ada), yang meliputi peta proses
bisnis seluruh-perusahaan, peta
proses level unit kerja, dan
dokumen lain yang terkait,
2)
Identifikasi
risiko
berdasarkan penelaahan atas
dokumen yang disiapkan oleh
tim counterpart yang ditunjuk
oleh manajemen perusahaan,
3)
Mengukur
dan
mengkomunikasikan
jenis,
sumber, kemungkinan terjadinya
dan dampak risiko kepada unit
kerja yang bersangkutan,
4)
Menetapkan kesepakatan
kriteria/skala
kemungkinan
terjadinya risiko dan materialitas
dampak risiko,
b)
Diskusi dengan pihak
terkait (risk owner) mengenai
kemungkinan terjadinya risiko
dan materialitas dampaknya,
serta informasi lain yang tidak
dapat
diperoleh
melalui
penelaahan dokumen.
c)
Focus group discussion
akan secara periodik dilakukan
untuk menyempurnakan hasil
risk assessment level korporat
dan wawancara dengan pemilik
proses akan dilaksanakan untuk
mendalami hasil risk assessment
level
proses
dan
menyempurnakan
identifikasi
respon risiko dan aktivitas
pengendalian yang dilaksanakan
untuk memitigasi risiko yang
teridentifikasi.
d)
Menganalisis,
merumuskan
simpulan
dan
menyusun laporan mengenai
profil
risiko
dan
status
pengendalian terkait dengan
kegiatan operasi perusahaan.
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2. Penyusunan kebijakan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu pada sistem
manajemen
mutu
ISO
9001:2000 terutama untuk
struktur hirarki peraturan,
yang tersusun dari: prinsip
manajemen risiko, Pernyataan komitmen manajemen
risiko, tujuan dan sasaran,
strategi penerapan, manual
manajemen risiko, prosedur
manajemen risiko, instruksi
kerja dan formulir manajemen risiko.
3 Penyusunan grand design implementasi manajemen risiko
dilakukan dengan brainstrorming dan diskusi dengan
manajemen untuk menyamakan persepsi dan pemahaman masalah penerapan
serta merumuskan langkah
dan rencana tindakan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di Pada
BUMN “X”.
Cakupan
Untuk memenuhi maksud dan
tujuan tersebut di atas, ruang
lingkup pekerjaan yang menjadi
tanggungjawab tim asistensi meliputi:
Risk assessment untuk mengidentifikasi profil risiko perusahaan, memetakan risiko yang
teridentifikasi dan menyusun prioritas risiko, baik dalam konteks
risiko inheren maupun risiko residual. Secara lebih rinci, lingkup
pekerjaan risk assessment meliputi:
1) Penyusunan profil risiko perusahaan,
2) Melakukan penaksiran atas
risiko
yang
telah
teridentifikasi,
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3)

Penyusunan
langkah
pengendalian yang relevan
dengan profil risiko dan
penentuan
pelaksana
pengelola risiko (person in
charge/PIC)
4) Penetapan prioritas risiko
berdasarkan
tingkat
pengendalian yang ada.
Penyusunan
kebijakan
manajemen
risiko
Pada
BUMN “X”.
Kebijakan manajemen risiko
disusun
kompatibel
dengan
sistem
manajemen
yang
digunakan oleh perusahaan,
terdiri dari penggunaan prinsip
manajemen risiko, penuangan
filosofi
dan
komitmen
manajemen terhadap manajemen
risiko,
perumusan
manual
manajemen risiko, prosedur
manajemen risiko, instruksi kerja
dan formulir manajemen risiko;
Grand design implementasi sistem manajemen risiko secara
menyeluruh di Pada BUMN “X”,
meliputi internalisasi kebijakan
manajemen risiko, pentahapan
penerapan dan pencanangan
tingkat kemajuan (progress) penerapan manajemen risiko.
Produk Kegiatan
Hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama Manajemen Risiko dituangkan dalam bentuk:
1. Laporan Hasil Risk Assessment Pada BUMN “X” yang
disesuaikan dengan struktur
organisasi peta proses perusahaan.
2. Dokumen Kebijakan Manajemen Risiko Pada BUMN
“X”, dengan susunan hirarki
pedoman sesuai struktur dokumen sistem manajemen

II

NOMOR

7

mutu perusahaan.
3. Grand Design Implementasi
Manajemen Risiko secara
menyeluruh di Pada BUMN
“X”.
Pengorganisasian
Untuk kelancaran pelaksanaan
assessment, Pada BUMN “X”
perlu membentuk satuan tugas/
tim tersendiri sebagai mitra
(counterpart) bagi Tim BPKP.
Tim tersebut akan berfungsi sebagai penghubung, memfasilitasi
dan membantu tim BPKP dalam
melakukan kegiatan Kerjasama
Manajemen Risiko, seperti:
menyediakan dokumen yang
diperlukan;
menyebarkan serta mengumpulkan kembali kuesioner sesuai
jadual yang telah ditentukan;
mengatur/mempersiapkan
wawancara dengan pejabatpejabat yang telah ditentukan
sesuai jadual;
mendiskusikan hal-hal yang terkait dalam penerapan manajemen risiko dengan Tim
BPKP;
menyiapkan fasilitas lainnya yang
diperlukan oleh Tim BPKP
seperti: ruangan kerja, komputer, printer, dan lainnya.
Time Frame
Jangka waktu pelaksanaan kerjasama Manajemen Risiko di
Pada BUMN “X” dari tahap risk
assessment, penyusunan kebijakan manajemen risiko sampai
dengan penyusunan grand design
implementasi manajemen risiko
diperkirakan memakan waktu
selama 16 (enam belas) minggu.
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M A N A J E M E N R I S I KO T E K N O L O G I I N F O R M A S I
“ S I S T E M I N F O R M A S I A K U N TA N S I T E R I N T E G R A S I
PA D A P D A M ”
Dalam rangka membantu program penyehatan PDAM (Waterleydeng), Bidang Akuntan Negara
Perwakilan BPKP Sul-Sel telah berpartisipasi dalam implementasi Software Sistem Informasi Akuntansi, Software tersebut telah mengintegrasikan Komputerisasi Akuntansi dan Komputerisasi
Rekening (Billing Sistem).
Oleh : Agus Catur Hartanto

I. RISIKO KESALAHAN
ENTRY DATA
Pada proses penyiapan dan
pemasukan data sebelum data
diolah
terdapat
potensi
kesalahan-kesalahan
sebagai
berikut :
1. Data yang di input dalam
terminal tidak akurat
2. Transaksi yang di input dalam
terminal salah periode
3. Data yang di input ke
terminal nilai tidak benar
atau salah diklasifikasikan
4. Transaksi invalid di input ke
terminal
atau
disisipkan
selama transmisi
5. Transaksi tidak di input
dalam terminal
Risiko–risiko tersebut dapat
dikurangi dengan menggunakan
pengendalian
umum
dan
pengendalian aplikasi.
1. Pengendalian Umum
Tujuan dari pengendalian umum
yaitu untuk mencegah orang
yang
tidak
terotorisasi
mengakses sistem dan untuk
meyakini bahwa hanya transaksi
yang terotorisasi dan data yang
valid di input dalam terminal.
Metode

Pengendalian

Umum :
1. Pembatasan akses phisik ke
terminal (hanya operator
yang terotorisasi ).
2. Metode identifikasi terminal
dan
operator
seperti
password (hanya terminal dan
user terotorisasi yang dapat
akses pada sistem).
3. Proteksi
data
dari
fragmentasi, intermixing dan
encryption
(mencegah
unotorisasi tambahan atau
charges selama transmisi
data).
4. Perancangan skedul formal
otorisasi bagi user.
2. Pengendalian Aplikasi
Adapun
tujuan
dari
pengendalian aplikasi sebagai
berikut :
1. Tujuan Preventive yaitu
untuk meyakini transaksi
yang di input adalah reliable,
proper, otorisasi dan valid.
Pengendalian aplikasi pada
input transaksi on-line harus
ada prosedur tertulis yang
memberikan pedoman bagi
operator
terminal
dan
assistant untuk mengurangi
kemungkinan
kesalahan.
Prosedur tertulis seharusnya
mencakup
operasi
dari
terminal misal prosedur

aplikasi yang terkait untuk
referensi dari file, input dari
transaksi dan parameter data
koreksi dari keying error,
dan withdrawal dari transaksi
untuk kesalahan sumber.
2. Tujuan
Deteksi
untuk
meyakini bahwa data entry
unreliable dan improper
terdeteksi.
Pengendalian aplikasi untuk
mendeteksi kesalahan entry
transaksi on-line termasuk
dalam pengendalian batch
dan test validasi.
3. Tujuan
Koreksi
untuk
menyakini
data
entri
unreliable dan improper
telah dikoreksi.
Pengendalian
koreksi
kesalahan dari data entri
harus langsung sebab masingmasing transaksi dikoreksi
secara individual.
II. RISIKO
PROSES

KESALAHAN

Pemrosesan adalah fungsi dalam
komputer yaitu operasi data
( v a l i d a s i d a t a, k a l k u l as i ,
komparasi, penjumlahan, update
file, maintenace file, sequencing,
inquiry dan koreksi kesalahan)
dengan instruksi program.
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Risiko dari operasi pemrosesan
sebagai berikut :
1. Kesalahan record yang
dipakai dalam pemrosesan.
2. Kesalahan file yang digunakan
dalam pemrosesan
3. K e s a l a h a n o p e r a t o r
memasukan data pada
computer console
4. Kesalahan table value yang
digunakan dalam pemrosesan
5. Kesalahan default value yang
digunakan dalam pemrosesan
6. Kesalahan dalam pemrosesan
akibat salah versi pada
program.
7. Kesalahan dalam data input
yang digunakan dalam
pemrosesan tidak valid.
8. Data input tidak diotorisasi
user saat pemrosesan
9. Kesalahan hasil akibat
perhitungan yang tidak
benar.
10. Kesalahan hasil akibat
kesalahan logika pemrosesan.
11. Transaksi yang otomatis
(dijalankan selama proses)
tidak disertai kebijakan
manajemen.
Risiko–risiko tersebut dapat dikurangi dengan menggunakan
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
1. Tujuan Preventive yaitu
meyakini bahwa pemrosesan
adalah reliable, proper dan
terotorisasi.
Pengendalian umum dan pengendalian input berfungsi untuk
mencegah kesalahan (data, program atau file) dalam pemrosesan sedangkan pengendalian
pemrosesan digunakan untuk
mendeteksi kesalahan.
Pengendalian umum membuat
lingkungan pemrosesan kondusif
dan program aplikasi dan data
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(file) yang digunakan adalah
benar.
Pengendalian input meyakinkan
bahwa data yang digunakan
dalam pemrosesan adalah reliable, proper dan terotorisasi.
Untuk meyakini kebenaran
logika program, proper dan lengkap dengan pengendalian umum
yaitu :
1. Pengendalian pengembangan
sistem menyakini bahwa program ditulis properly.
2. P r a k t e k k e p e g a w a i a n
meyakini bahwa pengembangan sistem dan program dilakukan oleh personel yang
kompenten.
3. Pengendalian library, pengendalian akses dan rotasi perkerjaan mengurangi peluang
perubahan unotorisasi terhadap program aplikasi.
4. Pengendalian perubahan program dan pengendalian library meyakini bahwa hasil
program adalah terotorisasi
versi dari program. Prosedur
recovery meyakini bahwa
program untuk tujuan back
up adalah versi terakhir .
Untuk mencegah penggunaan file
yang tidak benar dengan pengendalian sebagai berikut yaitu:
a. Pengendalian library termasuk fungsi librarian untuk
meyakini file yang proper
untuk operasi, seperti pengendalian phisik atas penggunaan file, pelabelan file ekternal dan internal, proteksi
file dari kerusakan phisik selama digunakan.
b. Pengendalian Prosedur operasi standar (SOP) dan dokumentasi operasi meyakini
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bahwa operator membaca
label eksternal, cek console
message dan lainnya serta
mengurangi penggunaan file
yang salah.
2. Tujuan deteksi adalah
meyakini bahwa unrealible,
improper dan unotorisasi
proses terdeteksi.
Pengendalian umum yang
kuat (pada pengembangan
sistem dan dokumentasi)
membantu meyakini bahwa
program ditulis dengan
benar. Pengujian menjadi
penting pada sistem yang
komplek dan adanya perubahan-perubahan. Sistem yang
komplek membuat kesulitan
dalam mengantisipasi test
posible logical alternative
atau kombinasi alternatif sehingga menimbulkan
konskwensi kesalahan dalam
program tidak terprediksi
selama pemrosesan.
Sebagai contoh kesalahan
dalam hardware dan software dapat menyebabkan
perubahan sementara dalam
program logic. Pengendalian
input dapat membantu
meyakini kesalahan input
tetapi tidak dapat memproteksi perubahan dalam input
data.
III. Simpulan
Dengan mengenal resikorisiko pada teknologi informasi
tersebut selanjutnya manajemen
dapat mengambil suatu langkahlangkah dalam meminimalkan
risiko atau memindahkan risiko.
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R I S I K O A U D I T I N V E S T I G AT I V E D A N
P E N G E L O L A A N N YA
“DPRD Kota Pare-Pare akan menuntut balik BPKP terkait hasil audit investigative atas penyimpangan tunjangan perumahan anggota dewan (Harian Fajar,26 November 2008)”
“Auditor BPKP dinilai tidak beretika pada saat melakukan audit investigative (Harian Ujung Pandang Ekspress)”

B

eberapa
penggalan
berita diatas merupakan
contoh risiko yang harus dihadapi oleh auditor investigative dalam melaksanakan tugasnya. Masih ada
risiko-risiko lain yang harus dihadapi baik saat pelaksanaan audit
maupun setelah selesainya penerbitan laporan.
Audit Investigative
Definisi audit investigative menurut G. Jack Bologna and Robert
J. Lindquist dalam Fraud Auditing
and Forensic Accounting, New
Tools and Techniques antara lain
disebutkan bahwa “Investigative
Auditing involves reviewing financial documentation for a specific purpose, which could relate
to litigation support and insurance claims, as well as criminal
matters“. Pengertian lain untuk
audit investigative adalah upaya
pencarian dan pengumpulan
data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran
atau bahkan kesalahan sebuah
fakta.
Audit investigative yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk
membuktikan ada tidaknya penyimpangan yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara dan
berindikasi tindak pidana
korupsi. Dengan demikian, hasil
audit investigative ini akan menjadi salah satu bukti dalam

Oleh : Wahyu Utomo

proses persidangan.
Tahap-tahap pelaksanaan audit
investigative yang dilakukan oleh
BPKP dimulai dari pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan
bukti, evaluasi bukti, pelaporan,
dan tindak lanjut berupa pemberian keterangan ahli di persidangan.
Risiko pada Audit Investigatif
Jenis risiko yang kita kenal dalam
audit adalah audit risk yang merupakan penyaringan dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Hal ini terkait dengan
salah satu prosedur tahapan pelaksanaan audit yaitu menilai
risiko obyek yang diaudit. Risikorisiko tersebut melekat pada
obyek yang diaudit bukan dari
sisi pelaksanaan audit. Dalam
kesempatan ini, tanpa mengabaikan prosedur yang harus dilakukan oleh auditor, penulis melihat
penilaian risiko dari sisi pelaksanaan auditnya berdasarkan
pengalaman baik dari penulis
maupun teman auditor lainnya.
Jenis risiko tersebut diurai berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan audit investigative, yaitu:
1.
tahap pra perencanaan
risiko yang mungkin timbul
adalah kekurang cermatan dalam
menelaah informasi awal yang
mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan perlu ti-

daknya dilakukan audit investigasi atau perhitungan kerugian
keuangan negara
2.
tahap perencanaan
risiko yang mungkin timbul
adalah kesalahan menentukan
ruang lingkup audit dan penentunan sumber daya
3.
tahap pengumpulan bukti
risiko yang mungkin timbul
adalah adanya hambatan dalam
mengumpulkan bukti sehingga
bukti yang dikumpulkan tidak
lengkap, dan adanya upaya dari
pihak obyek yang diaudit agar
pelaksanaan audit tidak berjalan
lancar.
4.

tahap evaluasi bukti
risiko yang mungkin timbul adalah kekurang cermatan
auditor dalam melakukan analisa
bukti
5.
tahap pelaporan
risiko yang mungkin timbul
adalah berlarutnya penyelesaian
laporan, adanya ketidaksepakatan obyek audit atas materi hasil
audit, dan desakan dari pihak
penyidik untuk segera menyelesaikan laporan hasil audit.
6.
tahap tindak lanjut
risiko yang mungkin timbul
adalah pemberi keterangan ahli
tidak memahami permasalahan
yang sedang disidangkan
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Pengelolaan Risiko Audit
Investigatif
Berdasarkan uraian diatas, tergambar bahwa risiko yang melekat pada proses audit investigative sangat besar. Apabila hal
tersebut tidak dikelola dengan
baik, dikhawatirkan pelaksanaan
audit tidak akan berjalan dengan
lancar dan tujuan audit tidak optimal dicapai. Terlebih lagi, laporan hasil audit investigative merupakan salah satu alat bukti
dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di persidangan.
Penulis belum memperoleh literature yang membahas secara
khusus pengelolaan risiko audit
investigative. Beberapa langkah
di bawah ini dapat dijadikan cara
untuk meminimalkan risiko pada
pelaksanaan audit investigative :
1. Setiap hasil penelaahan informasi
awal
harus
diekspose terlebih dahulu
sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengambilan
kesimpulan awal.
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2.

3.

4.

5.

Sebelum dilakukan penerbitan surat tugas, harus dipastikan bahwa ruang lingkup
penugasan sudah sesuai dengan hasil kesimpulan awal
dan sumber daya yang kompeten dan cukup tersedia
untuk melakukan penugasan.
Dalam pelaksanaan audit,
setiap terjadi hambatan pelaksanaan, tim audit seyogyanya melakukan ekspose
dengan auditor lain untuk
memperoleh second opinion
dan jalan keluar mengatasi
hambatan.
Standar umum audit APFP
sudah jelas menyatakan
bahwa auditor harus bekerja
secara cermat dan menjaga
independensi.
Auditor harus mengingat
bahwa yang memberikan
penugasan adalah Kepala
Perwakilan BPKP bukan instansi lain, sehingga apabila
ada desakan dari pihak lain
terkait dengan penyelesaian
penugasan, maka auditor

6.

7.
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harus memberi pengertian
bahwa hubungan dengan instansi lain hanya sebatas
koordinasi bukan memberikan perintah.
Seluruh tim harus terlibat
secara mendalam dalam penugasan, memahami proses
dan hasil audit sehingga seluruh tim siap untuk menjadi
ahli di persidangan.
Sebelum melakukan tugas
untuk memberikan keterangan ahli di persidangan,
bidang investigasi seyogyanya melakukan simulasi
persidangan agar pemberi
keterangan ahli mempunyai
kesiapan mental dan memahami permasalahan.

NEXT EDITION
Bertolak dari diperkuatnya sistem pengendalian intern pemerintah dan makin efektifnya peran
APIP, maka BPKP mereposisi perannya yang baru, salah satunya adalah sebagai Clearing House.
Peran tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang
berkeadilan guna mengeliminasi kegamangan dan ketakutan para pengelola keuangan negara. Tujuannya adalah agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui fasilitasi, pemahaman perundangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum.
Untuk menambah pemahaman kita terhadap peran baru BPKP tersebut, maka clearing house menjadi tema utama edisi berikutnya.
Sesuai dengan keputusan dewan redaksi, kami membatasi tulisan dengan maksimum 1200 kata. Selain itu, kami berharap tulisan-tulisan tersebut hendaknya sudah sampai di meja redaksi sebelum
tanggal 11 setiap bulannya.
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M E N G I K AT I N S TA N S I P E M E R I N TA H D A L A M
S E B UA H KO N T R A K K I N E R J A T E RU K U R
…….… keberhasilan sebuah organisasi pemerintah mencapai target yang ditentukan layak
diberikan penghargaan. Sebaliknya sanksi perlu diberikan atas kegagalan untuk mencapai targettarget yang telah ditentukan ……...
Oleh : Damargo Hadiono

Pada pertengahan bulan ini,
sebuah Partai Politik yang
tergolong
besar
telah
mendeklarasikan kontrak kinerja
yang akan mengikat setiap kader
partainya. Dalam kontraknya
tersebut
mereka
berjanji
memperjuangkan
kebijakan
sembako murah, menciptakan
jutaan
tenaga
kerja
dan
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
Indikator
ataupun
parameter yang ditetapkan untuk
sembako murah diukur dari
kenaikan harga sembako yang
tidak melampaui kenaikan daya
beli
masyarakat.
Sedangkan
penciptaan jutaan lapangan kerja
diukur dari total lapangan kerja
yang mampu diciptakan selama
lima tahun pemerintahan. Selain
itu ditegaskan apabila target gagal
dipenuhi, anggota Partai tersebut
yang terpilih sebagai anggota
DPR
2009-20014
dilarang
mencalonkan diri kembali pada
Pemilu
Legislatif
periode
berikutnya.
Bagi kita yang sudah lama
bergulat dalam Akuntabitas
terutama
dalam
Sistem
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah, yang menarik untuk
dibahas
sebenarnya
adalah
penerapan kontrak kinerja yang
dilengkapi indikator kinerja dan

juga adanya sistem penghargaan
dan sanksi. Apa yang dilakukan
oleh Partai tersebut sebenarnya
sejalan dengan Sistem AKIP yang
telah
sejak
tahun
1999
dikembangkan.
Dalam sistem AKIP, sesuai
dengan
Instruksi
Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan KKN
dan SE MenPAN Nomor SE/3I/
M.PAN/12/2004
tentang
Penetapan
Kinerja,
setiap
instansi pemerintah diwajibkan
menyusun Penetapan Kinerja
(PK)
sebagai
Performance
Agreement
sehingga
setiap
instansi pemerintah memiliki
kontrak kinerja atas pengelolaan
sumber daya yang dikuasainya.
Kontrak
tersebut
merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun dan dapat
menjadi
dasar
menilai
keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, sekaligus sebagai
dasar pemberian penghargaan/
sanksi.
Meskipun telah lama diatur,
kenyataannya masih banyak
instansi pemerintah yang belum
memiliki
kontrak
kinerja.

Kalaupun telah ada kontrak
kinerja, seperti di beberapa
instansi pemerintah daerah, yang
dimuat dalam kontrak tersebut
adalah sekedar apa yang ada di
Daftar Pelaksanaan Anggarannya,
belum memuat ukuran kinerja
yang terukur. Artinya apa yang
dilakukan selama ini baru sebatas
melaksanakan apa yang ada di
DIPA. Penilaian keberhasilan
ataupun kegagalanpun belum
didasarkan pada ukuran yang
jelas.
Dengan kontrak kinerja yang
indikatornya terukur, seorang
pemimpin
organisasi
yang
mengurusi urusan pendidikan,
misalnya, akan terpacu agar
angka melek huruf di daerahnya
selalu meningkat dari tahun ke
tahun, atau terus berusaha untuk
meningkatkan angka kelulusan
anak sekolah di daerahnya.
Dengan
kontrak
kinerja
pemimpin
tersebut
beserta
seluruh pegawai di dalam
organisasi akan selalu berpikir
untuk mencari jalan agar targettarget yang ditetapkan dapat
tercapai.
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Apa yang telah dilakukan Partai
tersebut mestinya dapat menjadi
contoh bagi instansi pemerintah
untuk menerapkan kontrak
kinerja yang terukur dan juga
pemberian penghargaan / sanksi
atas keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Adanya kontrak
kinerja akan mendorong instansi
pemerintah memacu kinerja
bukan
sekedar
memikirkan
bagaimana
menggunakan
anggarannya atau melaksanakan
kegiatan
yang
telah
direncanakan,
tanpa
memperhatikan apa manfaat dari
kegiatan tersebut.
Dengan demikian, keberhasilan
sebuah organisasi pemerintah
mencapai target yang ditentukan
layak diberikan penghargaan.
Sebaliknya sanksi perlu diberikan
atas kegagalan untuk mencapai
target-target
yang
telah
ditentukan. Instansi pemerintah
dapat
mengambil
contoh
penerapan peghargaan dan sanksi
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pada olah raga sepak bola. Guus
Hidiink, pelatih sepak bola asal
Belanda, dianugerahi sebagai
warga
kehormatan
Korea
Selatan
karena
berhasil
membawa tim Korea Selatan
dalam Piala Dunia 2002 masuk
ke babak Semi final. Sebaliknya
pelatih yang gagal membawa
timnya sesuai dengan target yang
ditetapkan akan menerima nasib
tidak dipakai lagi sebagai pelatih.
PSSI sebagai organisasi yang
mengurus olahraga sepak bola
yang sangat digemari juga
menyadari pentingnya kinerja
sebagai ukuran. Ini dapat dilihat
dari kontak kinerja yang dibuat
untuk pelatih yang menangani
kesebelasan Indonesia. Kita
mungkin ingat Ivan Kolev Pelatih
asal
Bulgaria,
menggantikan
pelatih sebelumnya Peter White,
diikat kontrak untuk membawa
kesebelasan Indonesia sebagai
juara Sea Games. Meskipun dia
berhasil
ketika
menangani
kesebelasan Indonesia dalam
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Piala Asia 2008 tetapi karena
gagal ketika di Sea Games,
kontraknya kemudian diputus,
tidak diperpanjang.
Berkaca pada contoh pentingnya
kontrak kinerja yang terukur
sebagai parameter untuk
mengukur keberhasilan kinerja di
atas, lalu apa yang perlu
dilakukan oleh instansi
pemerintah?. Kini, yang perlu
dilakukan adalah mendorong
instansi pemerintah untuk
membuat kontrak kinerja dengan
ukuran kinerja yang terukur.
Membuka kesadaran pemimpin
instansi pemerintah, bahwa
target kinerja yang terukurlah
yang harus dicapai. Jangan sampai
akhirnya organisasi pemerintah
selalu ketinggalan dari organisasi
lain (non pemerintahan), padahal
aturannya sudah ada.

Tidak menancapkan colokan listrik walaupun ketika alat elektronik itu dimatikan = menghemat 40-50%
biaya listrik yang harus anda bayarkan tiap bulannya….
Dan berarti pula, mengurangi panas yang timbul dari alat elektronik yang merembet ke pemanasan global..
Be Green on ATM? Kalo di BCA kan ada yang ambil duit ngga pake receipt… atau be smart dong…
Transfer lewat Internet banking ato mobile banking….
8 MILIAR kali transaksi di ATM yang mengeluarkan kertas receipt tiap taun adalah salah satu sumber sampah terbesar di dunia.
Kalau selama setaon orang transaksi ngga pake kertas receipt, itu akan menghemat satu roll besar kertas
yang bisa buat melingkari garis equator sampe 15 kali… ccck ccck
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M E M B E DA H K I N E R J A P DA M
B AGI AN K EDUA
A S S E T T E TA P “ V A L U A S I D A N R E V A L U A S I ”

Oleh : Agus Catur H

Sesuai dengan Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 53
aset didefinisikan ”Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud
dalam asset adalah potensi dari
aset tersebut untuk memberikan
sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan
setara kas perusahaan”
Potensi tersebut berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin
pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas dan setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi biaya
akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Paragraf 58 ” aset perusahaan
berasal dari transaksi atau
peristiwa lain yang terjadi di
masa depan lalu”
Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pembelian
atau produksi sendiri, tetapi
transaksi atau peristiwa lain juga
dapat menghasilkan aset: misalnya properti yang diterima perusahaan dari pemerintah sebagai

bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
dalam suatu wilayah. Transaksi
atau peristiwa yang diharapkan
terjadi di masa depan tidak
sendirinya memunculkan aset,
oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli persediaan
tidak sendirinya memenuhi definisi aset.”

(revisi 2007) dengan uraian singkat sebagai berikut ;
29. Suatu entitas harus memilih
model biaya (cost model) dalam
paragraf 30 atau model revaluasi
(revaluation model) dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh
aset dalam kelompok sama.
Model Biaya

Valuasi (pengukuran awal)
Suatu aset tetap yang memenuhi
kualifikasi untuk diakui sebagai
aset pada awalnya harus diukur
sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan aset tetap meliputi
harga perolehan (termasuk bea
impor dan pajak pembelian yang
tidak boleh dikreditkan), biaya
yang dapat diatribusikan secara
langsung untuk membawa aset
ke lokasi, estimasi awal biaya
pembongkaran dan pemindahan
aset tetap dan restorasi lokasi
aset.

II. Revaluasi ( pengukuran setelah
pengakuan awal)
Permasalahan Revaluasi Aktiva
Tetap di atur dalam PSAK No.16

30. Setelah diakui sebagai aset,
suatu aset tetap dicatat sebesar
biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
rugi penurunan nilai aset.
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Model Revaluasi
31. Setelah diakui sebagai aset,
suatu aset tetap yang nilainya
wajar dapat diukur secara andal
harus dicatat pada jumlah
revaluasian, yaitu nilai wajar pada
tanggal
revaluasi
dikurangi
akumulasi
penyusutan
dan
akumulasi rugi penurunan nilai
yang terjadi setelah tanggal
revaluasi.
Revaluasi
harus
dilakukan dengan keteraturan
yang reguler untuk memastikan
bahwa jumlah tercatat tidak
berbeda secara material dari
jumlah yang ditentukan dengan
menggunakan nilai wajar pada
tanggal neraca.
32. Nilai wajar tanah dan
bangunan biasanya ditentukan
melalui penilaian yang dilakukan
oleh penilai yang memiliki
kualifikasi
profesional
berdasarkan bukti pasar. Nilai
wajar pabrik dan peralatan
biasanya menggunakan nilai pasar
yang ditentukan penilai.

VOLUME

dimutakhirkan.
39.Jika jumlah tercatat aset
meningkat
akibat
revaluasi,
kenaikan
tersebut
langsung
dikredit ke ekuitas pada bagian
surplus
revaluasi.
Namun,
kenaikan tersebut harus diakui
dalam laporan laba rugi hingga
sebesar jumlah penurunan nilai
aset akibat revaluasi yang pernah
diakui sebelumnya dalam laporan
laba rugi.
40. Jika jumlah tercatat aset
turun
akibat
revaluasi,
penurunan tersebut diakui dalam
laporan laba rugi. Namun,
penurunan nilai akibat revaluasi
tersebut langsung didebit ke
ekuitas pada bagian surplus
revaluasi selama penurunan
tersebut tidak melebihi saldo
kredit surplus revaluasi untuk
aset tersebut.

36. Jika suatu aset tetap
direvaluasi , maka seluruh aset
tetap dalam kelompok yang sama
harus direvaluasi.

42.
Dampak
atas
pajak
penghasilan, jika ada, yang
dihasilkan dari revaluasi aset
tetap diakui dan diungkapkan
sesuai dengan PSAK. No, 46
tentang
akuntansi
pajak
penghasilan.

38. Aset-aset dalam suatu
kelompok aset tetap harus
direvaluasi secara bersamaan
untuk menghindari revaluasi aset
secara
selektif
dan
bercampurnya biaya perolehan
dan nilai lainnya pada saat yang
berbeda-beda. Namun suatu
kelompok aset dapat direvaluasi
secara bergantian sepanjang
revaluasi dari kelompok aset
tersebut
dapat
diselesaikan
secara lengkap dalam waktu yang
singkat dan sepanjang revaluasi

III. Sharing Eksperience
Permasalahan yang berkaitan
dengan Aset pada PDAM
antara lain :
PDAM
sudah
menggunakan aset tapi
belum ada berita acara
serah terimanya, apakah
diakui sebagai aset dan
biaya penyusutan diakui?
Aset diakui dalam neraca
kalau besar kemungkinan
bahwa manfaat ekonominya
di masa depan diperoleh
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perusahaan dan aset tersebut
mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan
andal. Aset tidak diakui
dalam
neraca
kalau
pengeluaran telah terjadi dan
manfaat
ekonominya
dipandang tidak mungkin
mengalir
ke
dalam
perusahaan setelah akuntansi
berjalan.
Revaluasi aktiva tetap
untuk menutupi ekuitas
negatif?
PDAM Kota Surabaya telah
melakukan revaluasi aset
tetap untuk menilai kembali
aktiva tetap yang akan dinilai
sebagai penyertaan apabila
ada kerjasama dengan pihak
swasta. Selisih lebih penilaian
tersebut menambah nilai
ekuitas
pada
Laporan
Keuangan tahun 2006.
IV. Simpulan
Dalam penilaian awal biaya
administrasi dan biaya overhead
umum lainnya, biaya pengenalan
produk baru, biaya pembukaan
fasilitas baru bukan merupakan
biaya perolehan aset tetap.
Pada dasarnya revaluasi aktiva
tetap diperkenankan namun
harus mencakup suatu kelompok
secara keseluruhan, penilaian
kembali aktiva tetap (revaluasi)
dilaksanakan oleh orang yang
memiliki kualifikasi profesional
serta
frekwensi
revaluasi
tergantung perubahan nilai wajar
dari suatu aset yang direvaluasi.
(edisi berikut : ………)
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AYO B E R ‘ S P I P ”
M E M B A N G U N I N T E G R I TA S
Disarikan Oleh : Didik Krisdiyanto

Menetapkan visi organisasi, nilainilai luhur yang disepakati harus
menjadi komitmen bersama dan
harus dijunjung tinggi, diyakini,
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi.

gan sendirinya akan dapat membentuk integritas di dalam
kelompok atau organisasi di
mana ia berada, mulailah dari diri
sendiri, demikian yang sering kita
dengar.

dan etika

Nilai-nilai luhur yang hidup dalam
suatu organisasi merupakan
”roh” yang memberikan semangat bagi anggota organisasi dalam
berkarsa dan berkarya. Nilai-nilai
luhur berfungsi sebagai pengikat
batin bagi seluruh anggota organisasi.

Seri budaya kerja “Membangun
Integritas” dalam rangka memberikan wawasan mengenai nilai
integritas sebagai nilai luhur budaya kerja.

sehingga akan tercipta kesamaan
rasa, karsa, dan karya dari seluruh anggota organisasi, yang selanjutnya akan tercipta keharmonisan dalam suatu organisasi

Nilai-nilai luhur adalah nilai-nilai
yang dijunjung tinggi, diyakini,
dihayati dan diamalkan sebagai
pengikat batin oleh seluruh anggota organisasi dalam melakukan
aktivitas.

Integritas adalah kepribadian
yang dilandasi unsur kejujuran,
keberanian, kebijaksanaan dan
pertanggungjawaban sehingga
menimbulkan kepercayaan dan
rasa hormat. Orang yang mempunyai integritas yang baik adalah
orang yang selalu konsisten
antara kata dan perbuatan.

Salah satu nilai luhur universal
yang harus ada dalam setiap anggota organisasi adalah nilai integritas.
Nilai integritas sangat mempengaruhi akhlak seseorang dalam
kehidupan individu maupun
dalam melaksanakan setiap kewajiban dan tanggung jawab atas
tugas-tugas yang diembankan
kepadanya dalam kehidupan bermasyarakat.
Apabila setiap individu telah
mampu membangun integritas
pada dirinya masingmasing, den-

APA ITU NILAI LUHUR?

Integritas sangat diperlukan untuk mendorong praktik-praktik
yang sehat dalam seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi dimana pegawai akan selalu bertindak jujur yang pada akhirnya
akan medorong terwujudnya tujuan organisasi.

APA ITU INTEGRITAS?
Beberapa pengertian integritas,
antara lain sebagai berikut:
Integritas adalah keteguhan sikap
dalam mempertahankan prinsip

profesionalisme, menjaga loyalitas dalam pelaksanaan tugas, dan
mampu memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi kejujuran.

Integritas berarti konsisten dan
selalu patuh terhadap nilai-nilai
moral atau peraturan lainnya,
terutama nilai kejujuran dan anti
korupsi.
Dalam teori Total Quality Management (TQM) disebutkan
bahwa lawan kata dari integritas
adalah sikap bermuka dua
(munafik), dan TQM tidak akan
dapat bekerja dengan baik dalam
suasana munafik tersebut.
Disebutkan juga bahwa nilai integritas merupakan salah satu
elemen kunci yang menentukan
keberhasilan.
Jadi inti dari Integritas ada 3 hal,
Jujur, Komitmen dan Konsisten.
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Jujur
Bersikap
jujur
mengandung
pengertian mengungkapkan fakta,
informasi yang sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Jujur
jika diartikan secara baku adalah
mengakui,
berkata
atau
memberikan suatu informasi
yang sesuai kenyataan dan
kebenaran.
Komitmen
Seseorang
yang
menjaga
komitmen
berarti
orang
tersebut
menjaga
amanah,
menjaga rahasia, dan bertindak
sesuai dengan yang dijanjikan.
Menjaga komitmen adalah salah
satu perilaku yang membentuk
integritas seseorang.
Seorang pegawai yang memiliki
komitmen akan menunjukkan
keterikatannya secara emosional
maupun
intelektual
untuk
mengabdikan diri sepenuhnya
bagi kepentingan organisasi.
Konsisten
Seseorang yang berperilaku
konsisten berarti apa yang
diperbuat sesuai dengan apa yang
dikatakan. Konsistensi seorang
pegawai
dapat
ditunjukkan
dengan perbuatannya yang selalu
taat
asas,
dan
dapat
mengoperasionalkan
kebijakan yang ditetapkannya
secara tegas dan bijaksana dan
tidak perlu plin-plan untuk
mengamankan
kebijakannya
tersebut.
Faktor Apa yang menentukan
tingkat integritas seseorang?
1. Kondisi kematangan dan
independensi etika.
2. Kedalaman spiritual masingmasing individu manusia.
Kematangan dan independensi
etika
seseorang
sangat
tergantung pada pengalaman
hidup
seseorang
dalam
menanggapi seluruh gejala dan
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permasalahan
yang
dapat
mendatangkan kebaikan atau
keburukan
bagi
dirinya.
Sedangkan
kondisi
spiritual
seseorang
terlihat
dari
kepatuhannya terhadap nilai-nilai
agama yang dianut.
Keduanya akan membentuk
akhlak dan moral seseorang yang
bersangkutan. Selanjutnya akhlak
dan moral yang berkualitas akan
menuntun atau mendorong
seseorang
untuk
mampu
mengimplementasikan
nilai
integritas dalam seluruh segi
kehidupan.
“Integritas Anda tidak diukur
dari
kemampuan
Anda
menaklukkan puncak gunung,
tetapi kemampuan Anda untuk
menaklukkan diri Anda sendiri”.
MEMBANGUN INTEGRITAS
Setiap orang wajib membangun
integritas diri. Apabila setiap
individu
telah
membangun
integritas diri masing-masing,
maka dengan sendirinya akan
membentuk integritas kelompok
atau organisasi di mana ia
berada.
Ciri-ciri orang yang berintegritas:
Menunjukkan kejujuran dan
berani
berbicara sesuai
kenyataan.
Menepati janji atau melakukan
apa yang
dijanjikan dan tidak
membocorkan
rahasia
(komitmen).
Bertindak konsisten dalam arti
menyatukan
kata
dengan
perbuatan.
Beberapa cara atau media yang
dapat
dilakukan
untuk
membangun dan meningkatkan
integritas dalam suatu kelompok/
organisasi adalah sebagai
berikut:
1. Keteladanan Pemimpin
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Keteladanan pemimpin menjadi
kunci
keberhasilan
upaya
pengembangan budaya kerja di
lingkungan
BPKP.
Tanpa
keteladanan pemimpin untuk
benar-benar beritikad melakukan
perubahan ke arah yang lebih
baik, tidak mungkin berlangsung
perubahan budaya yang baik
secara menyeluruh.
Seorang
pemimpin
yang
mempunyai integritas tinggi akan
menjadi
teladan
bagi
bawahannya.
2. Ceramah/Pembinaan Mental
(Bintal)
Dalam
pendekatan
pengembangan budaya kerja di
BPKP digunakan dua pendekatan,
yaitu pendekatan umum dan
pendekatan khusus. Salah satu
pendekatan
umum
yang
dilakukan
adalah
dengan
menggunakan media ceramah
dan pembinaan mental (bintal).
Ceramah adalah salah satu media
pembinaan akhlak dan mental
melalui kegiatan penyampaian
atau penjelasan mengenai tema
tertentu. Separti
tema-tema
yang
membahas
mengenai
kejujuran, sifat amanah, tanggung
jawab
dan
sebagainya)
diharapkan timbul kesadaran kita
akan arti pentingnya nilai
integritas dalam diri kita masingmasing.
3. Outbound
Kegiatan di alam atau ruang
terbuka merupakan media atau
sarana pelatihan yang sangat baik
untuk mendekatkan diri kita dan
menyadarkan kebesaran Tuhan
dan alam semesta ciptaan-Nya.
Kegiatan outbound didesain agar
peserta secara aktif melibatkan
pikiran, tubuh, dan jiwa individu
dalam usaha menemukan diri
melalui
tantangan
yang
melibatkan ranah intelektual,
emosional, sosial, fisik, serta
spiritual.
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4. Mindsetting (Pola Pikir)
Dengan penataan pola pikir
diharapkan timbul penumbuhan
pola pikir yang dilandasi nilai
integritas,
komitmen,
konsistensi, tanggung jawab,
disiplin dan rasa saling memiliki
(shared
interest)
dan
menghindarkan
pola
pikir
persaingan tidak sehat yang
menumbuhkan
eksklusivisme,
sehingga pada akhirnya nanti
secara bersama-sama berlomba
meningkatkan daya saing dalam
tujuan
peningkatan
kualitas
sosial-kultural sebagai pegawai
BPKP.
5. Penyusunan Sistem dan
Prosedur
Institusionalisasi budaya kerja
akan terwujud apabila semua
peraturan, kebijakan, sistem dan
prosedur kerja suatu organisasi
(instansi/unit
kerja)
telah
mencerminkan semua nilai-nilai
dasar budaya kerja, termasuk
unit-unit yang terkecil semuanya
mempunyai
kewajiban
dan

tanggung
jawab
untuk
meningkatkan
kinerjanya.
Perbaikan
kinerja
tersebut
dilakukan
dengan
cara
memperbaiki sistem, prosedur
maupun teknik kerja sesuai
dengan nilai-nilai dasar budaya
kerja.
Selanjutnya
semua
sistem,
prosedur dan teknik kerja yang
telah ditetapkan harus menjadi
komitmen bagi semua pegawai
yang ada pada unit organisasi
bersangkutan.
6. Penerapan Reward dan
Punishment
Nilai
integritas
merupakan
keteguhan sikap seseorang dalam
mempertahiankan prinsip dan
etika profesioonalisme, menjaga
loyalitas
dalam
pelaksanaan
tugas, dan mampu memberikan
pertanggungjawaban
yang
dilandasai kejujuran.
Konsistensi
dan
kepatuhan
terhadap nilai-nilai etika dan
moral serta peraturan lainnya
perlu mendapat dukungan dan

penghargaan dari orang lain d
lingkungan
organisasi
atau
kelompoknya. Salah satu faktor
yang mempengaruhi tingkat
integritas
seseorang
adalah
kematangan dan independe nsi
etika
seseorang.
Unutk
menjaga
independensi etika seseorang
perlu diciptakan kode etik atau
atauran perilaku pegawai yang
jelas yang mengatur hak-hak dan
kewajiban seseorang berperilaku
dalam kehidupan organisasi,
sehingga penerapan reward and
punishment dapat diterapkan
dengan adil dan tranparan.
Ayo ber SPIP melalui komitmen
dan integritas kita bangun
Lingkungan pengendalian yang
KOKOH.

Pernahkah Anda mengalami masalah ketika akan membuat telur rebus, air sulit dicari dan kompor pun
tiada ?
Ada cara baru yang effisien dengan memaksimalkan manfaat HandPhone Anda. Tahu caranya? Berikut
tipsnya :
Dibutuhkan :
1 butir telur dan 2 ponsel
65 menit percakapan dari 1 ponsel ke yang lainnya
Kita mulai panggilan antara kedua ponsel selama kurang lebih 65 menit;
15 menit pertama tidak terjadi apa-apa…
Setelah 25 menit telur mulai hangat,
Setelah 45 menit ; telur sudah panas; dan
Setelah 65 menit telur matang
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M E N G A PA B A N YA K O R A N G YA N G TA H U TA P I
T I DA K M E L A K U K A N ?
Disarikan Oleh : Muji Rohmad

Seseorang yang bijak datang ke
sebuah desa dan menetap di sana
untuk memberikan pencerahan.
Ketika ia berceramah, orangorang desa berduyun-duyun
datang memenuhi balai desa untuk mendengarkannya. Ceramahnya sangat menarik dan membuat orang-orang tercerahkan.
Karena itu, mereka selalu tak
sabar menunggu datangnya
minggu-minggu berikutnya. Namun, penduduk kemudian menemukan fakta: orang bijak ini ternyata selalu menyampaikan ceramah yang sama. Mereka pun
curiga bahwa orang ini sebenarnya seorang penipu yang
hanya mengetahui satu ceramah.
Tak dapat lagi menahan kesabaran, penduduk desa beramairamai mendatangi orang bijak ini
dan bertanya, “Tak dapatkah
Anda menyampaikan ceramah
yang lain?” Ditanya demikian,
orang bijak hanya tersenyum.
“Saya belum melihat Anda melakukan apa yang saya sampaikan
dalam ceramah pertama,” katanya. “Jadi, mengapa saya harus
membebani Anda dengan hal
y a n g
l a i n ? ”
Apa yang dikatakan orang bijak
tersebut sebetulnya sering kita
alami. Banyak di antara kita yang
kerap merasa cukup hanya dengan mengetahui sesuatu. Kita
membaca banyak buku, mengikuti berbagai diskusi, menghadiri
berbagai pelatihan. Namun, perilaku kita tidak juga berubah. Kita
tidak melakukan apa-apa. Kebiasaan lama yang tidak efektif ma-

sih terus kita jalankan. Ini tentu
saja sebuah pemborosan biaya
yang
tidak
sedikit.
Fakta ini sering dilupakan orang :
mengetahui tidak akan pernah
membawa perubahan. Mengetahui tidak akan mengubah nasib
Anda. Yang akan mengubah nasib
adalah melakukan! Namun mengapa banyak orang yang tahu,
tapi tidak melakukan apa-apa?
Ada tiga hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, karena mengetahui sering memberikan sensasi
hebat. Ketika mengetahui sesuatu, Anda merasa berada di
atas kebanyakan orang. Mengetahui menimbulkan kebanggaan
tersendiri. Inilah yang sering
disebut sebagai “Ilusi Pengetahuan”. Ilusi ini berbunyi: kita sudah berubah hanya dengan meng e t a h u i .
Mengetahui memang sering
memberikan jebakan tersendiri
berupa perasaan aman dan nyaman. Dengan mengetahui kita
menjadi lebih percaya diri karena
merasa siap menghadapi segala
m a s a l a h .
Bahkan, sekadar mengumpulkan
buku yang tak pernah sempat
kita baca mampu memunculkan
i l u s i
i n i .
Kedua, orang tidak melakukan
apa yang mereka ketahui karena
mereka tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Bukankah
ketika kita sehat kita tidak punya
alasan yang kuat untuk berolah
raga? Bukankah ketika perusa-

haan sedang naik daun kita
merasa tidak perlu melakukan
perubahan? Ini disebut “Ilusi Perubahan” yang mengatakan
bahwa satu-satunya alasan yang
masuk akal untuk perubahan
adalah ketika terjadi krisis. Padahal, perubahan yang terjadi
karena krisis pasti terasa menyakitkan, membutuhkan biaya
besar, dan sering sudah terlambat. Bukankah alasan terbaik untuk melakukan perubahan adalah
buat mempertahankan posisi
yang sudah kita nikmati selama
ini? Bukankah perubahan mestinya adalah sesuatu yang kita
“haruskan” kepada diri kita
sendiri, bukannya menunggu hal
itu “diharuskan” oleh situasi,
keadaan, pelanggan dan pesaing?
Ketiga, orang tidak melakukan
apa yang sudah diketahuinya
karena tidak mau meninggalkan
zona nyamannya. Apa pun yang
biasa kita lakukan memang menciptakan gaya gravitasi yang luar
biasa. Karena itu, keinginan
menerapkan sesuatu yang baru
selalu menciptakan medan
pertempuran dalam diri kita.
Pertempuran ini sering berjalan
tidak seimbang karena kebiasaan
lama pasti memiliki gaya tarik
yang lebih besar. Belum lagi, ada
faktor lingkungan yang juga cukup besar pengaruhnya. Maka,
tidak aneh bahwa pertarungan ini
akan dengan mudah dimenagi
kebiasaan-kebiasaan lama kita.
(Diambil dari Rubrik Pernik Majalah SWA No. 08/XXIV.17-29
April 2008)
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J A L A N PA N J A N G M E N J A D I I K O N
Istilah ikon sering kita dengar atau jumpai dalam peralatan komputer yang kita pergunakan sehari-hari. Dalam komputer istilah tersebut merupakan gambar kecil yang mewakili aplikasi/ program yang ada di dalamnya. Dengan meng-klik ikon tersebut pengguna dengan mudah dan cepat
menggunakan aplikasi yang dia ingini tanpa perlu mencari-cari lagi di komputer yang banyak berisikan program dan data.
Oleh : Damargo Hadiono

Penggunaan istilah ikon sendiri
tersebut tidak hanya dipakai
dalam perangkat komputer. Istilah tersebut banyak dipergunakan dalam berbagai bidang. Istilah
tersebut lebih menujukkan pada
simbol yang dapat mewakili
bidangnya
Begitu pula dalam dunia konstruksi, Sebuah menara di Kawasan Kemayoran Jakarta Dibangun
sejak tahun 2004 dengan ketinggian 558 m., diharapkan menjadi
ikon bagi bangsa Indonesia.
Menara tersebut akan menjadi
kebanggaan Bangsa Indonesia
sebagaimana Menara Eiffel menjadi kebanggaan bagi bangsa Perancis, Gedung Petronas di Malaysia, Tembok Cina di Cina. Kabarnya “Menara Jakarta” nama dari
menara yang sedang dibangun
tersebut akan menjadi bangunan
menara tertinggi di dunia, mengalahkan ketinggian CN Tower
(553 meter) di Toronto, Canada,
Menara Ostankino (540 meter)
di Moskwa, dan Oriental Pearl
Tower Shanghai (468 meter).
Ketinggian Menara Jakarta juga
masih mengatasi tinggi menara
kembar Petronas, KL Tower,

421 meter.
Sebagai suatu ikon dia akan menjadi simbol kemodernan dan kemajuan tekhnologi yang akan
menjadi kebanggaan orang yang
ada di dalamnya, bangsa Indonesia terutama masyarakat Jakarta.
Sebagai bangunan yang menjulang
akan membuat orang dari
manapun yang datang ke Jakarta
mempunyai keinginan untuk
melihatnya. Indonesia, khususnya Jakarta, akan dikenal dengan
Menara Jakarta-nya. Menara Jakarta tersebut akan menjadi ikon
Indonesia.
Untuk mewujudkan gedung
tersebut ataupun hal lain menjadi
sebuah ikon jelas bukan suatu
perkara yang mudah. Memerlukan dana, waktu, proses yang
panjang, sebuah kerja keras dan
juga komitmen dari orang yang
ada di dalamnya.
Kita dapat membayangkan begitu
rumitnya menara tersebut akan
dibangun. Sebagai ilustrasi kecil
adalah memikirkan bagaimana air
harus selalu tersedia, kapanpun,disetiap lantai hingga di puncak menara. Perlu diperhitung-

kan akan menggunakan kapasitas
mesin yang berapa besarnya dan
juga memikirkan akan ditaruh
dimana mesin tersebut supaya
air dapat tersedia kapan saja di
setiap lantai menara. Air yang
mesti tersedia, harus juga
dipikirkan darimana sumber
airnya apakah akan menggunakan
air PDAM atau air sumur artesis.
Lalu, kalau menggunakan sumur
artesis berapa dalam harus
dibor. Sebaliknya kalau menggunakan air PDAM bagaimana
kontinuitas suplainya supaya ketersedian air dapat terjaga.
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Sebagai Menara tertinggi, pasti
akan menimbulkan daya tarik
dan diperkirakan 4-6 juta orang
akan berkunjung. Dari jumlah
tersebut diperkirakan banyak
orang yang ingin
mencapai
puncak menara, untuk melihat
pemandangan
kota
Jakarta.
Untuk
menyenangkan
pengunjung yang ingin mencapai
puncak, jelas tidak mungkin jika
kita disuruh berlama-lama di
dalam lift melihat panel lift
berpindah dari satu angka ke
angka yang lain hingga akhirnya
tiba pada angka panel lampu yang
terakhir. Lift yang yang harus
disediakan perlu diperhitungkan
kecepatannya.
Berdasarkan
perencanaannya kecepatan lift
yang akan dipasang adalah 7m/
detik sehingga untuk mencapai
puncak hanya dibutuhkan waktu
sekitar 80 detik atau kurang dari
2
menit
saja.
Sebuah
perencanaan yang sangat rumit.
Menurut Rhenald Khasali untuk
menjadi perusahan superbesar
(Power House) antara lain harus
memiliki karakter Iconic dan
untuk menjadi powerhouse yang
iconic dapat ditempuh dalam
melalui tiga cara ; melalui jalan
panjang ( metode tradisional),
melalui Jalan pintas ( metode
merger dan akusisi), dan melalui
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jalan keberuntungan ( metode
monopoli).
Kalau melihat dari pandangan
Rhenald Khasali tersebut jalan
yang ditempuh Menara Jakarta
untuk menjadi sebuah ikon
adalah melalui jalan yang panjang.
Menara Jakarta tersebut telah
direncanakan pada era Presiden
Suharto. Setelah terhenti karena
kendala
krisis
ekonomi,
pembangunan kemudian dimulai
kembali pada tahun 2004 dan
diharapkan Menara dapat selesai
pada tahun 2012. Jadi terlihat
adanya suatu proses yang
panjang menuju Menara Jakarta.
Kalau kita ingat mengenai prosesor yang ada di computer, Intel
merupakan prosesor yang banyak dipergunakan. Kalau ingat
prosesor pasti pikiran kita ke
“Intel” meski ada prosesor lainnya seperti AMD di pasaran.
Logo “Intel Inside” sudah menjadi ikon untuk prosesor.
Kalau kita ke Bandung, sering
kita lihat di stiker-stiker yang
ditempel di mobil atau rumah
yang berbunyi “ ITB Inside”.
Stiker tersebut memang bisa jadi
meniru logo “ Intel Inside”. Akan
tetapi makna yang dapat kita
tangkap adalah kebanggaan dari
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orang yang memasang stiker
tersebut. Mereka dapat mengartikan bahwa sebagai warga ITB
(Instititut Tekhnologi Bandung)
dapat menjadi ikon di mana pun
mereka berada. Dapat juga bermakna, di Indonesia kalau menyangkut tekhnologi pasti warga
ITB yang akan mewarnai.
Dari kedua contoh tersebut jalan
panjang telah mereka lalui agar
menjadi ikon. Usaha yang
dilakukan ITB paling tidak sudah
terlihat sejak Sukarno, Presiden
pertama kita. Banyak karya
Sukarno yang masih megah
terlihat.
Lalu bagaimana dengan bidang
pengawasan?.
BPKP
sesungguhnya juga telah melalui
jalan yang panjang. Dimulai
sebagai
Djawatan
Akuntan
Negara
(DAN)
kemudian
menjadi DJPKN dan akhirnya
menjadi BPKP. Dalam kurun
waktu tersebut karya-karya
BPKP telah banyak mewarnai
dunia pengawasan. Kita memiliki
akuntan yang berlimpah dan dan
terbesar di Indonesia. Lalu
apakah kita sudah menjadi ikon
di dunia pengawasan?.
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Oleh : Muji Rohmad

Seringkali kita mendengar pertanyaan yang diulang-ulang,
“Entrepeneur itu dilahirkan atau
dipelajari?” Komentar yang sering kita dengar adalah, “Karena
bukan keturunan Bugis, Padang,
atau Cina, saya tidak bisa berbisnis.” Tapi, benarkah demikian?
Perkembangan ilmu genetika belakangan menjelaskan apa saja
yang dibawa sejak lahir dan apa
saja yang bisa diubah. Kini ilmu
genetika telah bercabang dua,
yakni genetika bilogi (biological
genetics) dan genetika perilaku
(behavioral genetics). Yang pertama menjelaskan unsur-unsur
pembawa sifat yang tetap (given),
terutama yang menyangkut halhal yang bersifat fisik. Sedangkan
yang kedua menyangkut hal-hal
yang dapat dipelajari dan diubah
o l e h
m a n u s i a .
Genetika perilaku ini dijelaskan
oleh Kazuo Murakami dalam bukunya The Devine Message of The
DNA (Mizan, 2007). Bahwa kita
punya mekanisme “on-off” pada
DNA kita. Murakami mengatakan bahwa ada tiga faktor yang
bisa membawa manusia berubah,
yaitu kapasitas bakat (talenta)
atau keping informasi yang tidak
terbatas (pada gen Anda), lingkungan Anda, dan cara Anda

b e r p i k i r .
Thomas L. Harrison dalam buku
The DNA of Success menekankan
pada cara berpikir. Entrepeneur
memiliki kecenderungan alami
untuk berpikir dengan cara
tertentu yang berperan pada
kesuksesan
mereka.
Ada lima aspek besar dalam kepribadian yang sangat diwariskan
kepada Anda. Setiap orang
memiliki kombinasi unik dari kelima sifat ini. Kepribadian itu bukan sifat yang “Anda miliki atau
tidak Anda miliki”, tetapi semua
sifat itu ada pada Anda. Hanya
saja mungkin kuat, lemah, atau
berada di antaranya.
Sifat lima besar itu disebut
OCEAN, yaitu Openness to new
experience (open mind), Conscientiousness (disiplin), Extrovertness, Agreeableness, dan Neur o t i c i s m .
Openness to new experience. Keterbukaan pada pengalaman hidup. Ukuran tingkat
penerimaan seseorang pada pengalaman dan gagasan baru. Orang
yang suka bepergian ke tempattempat baru dari pada mendatangi tempat yang pernah dikunjungi, mungkin adalah orang
dengan tingkat keterbukaan pada
pengalaman hidup tinggi. Inova-

tor, peneliti, entrepeneur,
bahkan sebagian orang pemasaran cenderung memiliki skor
tinggi pada ukuran keterbukaan
i
n
i
.
Conscientiousness. Kehatihatian. Ini mengukur motivasi
dan kehati-hatian pendekatan
seseorang dalam menyelesaikan
tugas. Disiplin, teratur, bekerja
berdasar metode, dapat diandalkan, dan gigih adalah tanda-tanda
bahwa orang tersebut memiliki
kehati-hatian tinggi. Profesi di
bidang keuangan mungkin penuh
diisi oleh orang yang penuh kehati-hatian. Mungkin Anda berkata, “Bagaimana dengan skandal
keuangan yang sering kita dengar?”, ingat bahwa dalam istilah
psikologi, kehati-hatian tidak
sama maknanya dengan etika.
Anda dapat sangat berhati-hati
dalam mengejar tujuan yang
patut
dipertanyakan.
Extroversion. Ekstrover. Mengukur ketertarikan seseorang
pada aktivitas dan orang lain. Jika
Anda kenal seseorang yang selalu
aktif, suka pesta, suka mendominasi pembicaraan, dan mencari
petualangan, kemungkinan besar
dia sangat ekstrover. Contoh
klasik tipe ini adalah orang penj
u
a
l
a
n
.
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Agreeableness. Penerimaan.
Ukuran kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan
orang lain dan menghindari konfrontasi. Seseorang yang mengorbankan diri-sendiri,
cenderung tunduk pada otoritas,
umumnya percaya orang lain, tak
suka berdebat, mungkin adalah
orang yang sangat mudah menerima. Orang-orang yang bertugas
di bidang administrasi tak dapat
mengerjakan tugas mereka apabila tingkat penerimaannya tidak
t
i
n
g
g
i
.
Neuroticism. Neurotisisme.
Kadang disebut juga stabilitas
emosional atau pengendalian
emosional. Ini adalah ukuran
pada kecenderungan keseluruhan seseorang dalam merasakan
emosi negatif yang kronis,
seperti depresi, kegelisahan, dan
rasa permusuhan. Umumnya pesimistis, mudah kecewa, dan
pencemas menjadi ciri orang
neurotis. Seniman adalah orang
yang dicap stereotip memiliki
tingkat neurotisme tinggi.
Tak satupun dari sifat-sifat ini
yang merupakan berkah murni.
Bergantung pada sitiuasinya, tiaptiap sifat dapat membantu, merugikan, atau sama sekali tidak
ada sangkut pautnya. Bahkan katakanlah jika Anda membaca
deskripsi penerimaan dan menganggapnya sebagai sifat terpuji,
ternyata sifat ini dapat juga menimbulkan masalah. Secara ekstrim, setiap sifat ini dapat menj a d i
m a s a l a h .
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Hal lain, cara Anda bertindak tak
hanya dipengaruhi oleh satu sifat,
tetapi oleh kombinasi sifat-sifat
tersebut dan cara lingkungan
Anda mempengaruhi munculnya
kepribadian itu. Contohnya,
tanpa tingkat penerimaan yang
cukup, orang dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi mungkin
akan terpaku pada sistem yang
kaku dan menemui kesulitan
dalam mengakomodasi kebutuh a n
o r a n g
l a i n .
Interaksi antar sifat ini mirip
dengan bagian-bagian penyusun
kromosom yang diatur dalam
“pasangan dasar”: A – T dan G –
C. Dengan cara yang sama, ekspresi kombinasi sifat-sifat prbadi
sepertinya sangat kuat:
Keterbukaan – Kehati-hatian:
sebuah keseimbangan antara dua
sifat ini memungkinkan Anda terbuka pada ide-ide baru sembari
tetap disiplin dalam mengejar
c i t a - c i t a .
Ekstrover – Penerimaan: keseimbangan dua sifat ini memberikan
energi yang menuntut cara berpikir entrepreneurial, tetapi
mengimbanginya dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan
o r a n g
l a i n .
Kombinasi ini adalah Pasangan
Kekuatan, karena pada setiap
kombinasi pasangan, satu sifat
membantu mengimbangi masalah
potensial yang dapat ditimbulkan
oleh sifat lain. Seperti pasangan
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dasar yang menjadi penyusun
DNA kita, Pasangan Kekuatan ini
adalah penyusun kesuksesan kita.
Sifat yang memunculkan tantangan terbesar bagi cara berpikir
entrepreneur adalah neurotisisme. Jika seorang pencemas,
mungkin Anda mengalami kesulitan dalam mengambil risiko. Jika
mudah kecewa dan sukar pulih
dari hantaman kehidupan, Anda
akan lebih mendapatkan kesulitan untuk tetap gigih dalam
menghadapi tantangan. Dan
orang yang mudah diliputi pandangan atau emosi negatif, misalnya saat seorang pelanggan potensial berkata, “Saya tidak tertarik!” membuatnya lebih sulit
untuk tetap fokus dan mencium
peluang-peluang baru. Jika neurotisme Anda tinggi, Anda
sekarang mungkin berkata pada
diri sendiri, “Ya, aku harus menyerah. Tak ada harapan.”
Bagaimana sekarang? Bagaimana
sendainya Anda merasa dari lima
sifat besar tidak mendukung kesuksesan Anda? Apakah Anda
harus menyerah? Tentu saja tid
a
k
!
Buku The DNA of Success karya
Thomas L. Harrison layak Anda
nikmati untuk menarik keberhasilan Anda, tidak hanya di bidang
entrepeneur tetapi di semua
bidang yang sedang Anda geluti.
Silakan dicoba!!
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M E M U L A I DA R I D I R I S E N D I R I
Oleh : Gissing M

Memperbaiki permasalahan kita
yang tercinta ini memerlukan
solusi yang tepat. Solusi yang tidak tepat akan menambah keruwetan dan tidak akan memperbaiki keadaan. Malahan bisa lebih
kacau.
Karena sering terjadi, lain yang
sakit lain yang diobati. Lain yang
gatal, lain yang digaruk. Lain yang
berbuat, lain yang kena tembak.
Lain yang salah, lain yang dihukum. Lain yang bicara, lain yang
dimarahi. Dan masih banyak lainlain dan lain-lainnya lagi.
Untuk memberikan solusi yang
tepat, maka perlu diidentifikasi
permasalahan kita mengapa sampai terjadi begini???
Salah satu contoh permasalahan
sebagai berikut:
Harga sembako semakin melonjak, karena kebijakan menaikkan
harga BBM. Mengapa Harga BBM
yang dinaikkan??? Apakah Ini
Solusi/Opsi Terakhir (Bukan
Langkah Terakhir), bulan Mei
2008 tahun lalu???
Menurut hemat penulis, ini bukan solusi yang paling banyak
manfaatnya dibanding mudharatnya. Terbukti setelah ada penurunan harga minyak dunia, tidak
serta merta diikuti dengan penurunan harga BBM dalam negeri.
Beberapa bulan kemudian baru
ada kebijakan penurunan harga
sampai dua kali baru sampai ke
tahap sebelum kebijakan menaikkan harga BBM bulan Mei 2008.
Lalu
pertanyaannya
apakah
harga-harga kebutuhan pokok
yang lain ikut juga turun seperti
sebelum adanya kenaikan harga

BBM? Ini salah satu contoh
bahwa ada permasalahan yang
sebenarnya belum tersentuh.
Permasalahan ini tentu saja ada
Penyebabnya. Ada akibat tentu
ada pula penyebanya. Nah kalau
penyebabnya sendiri kita tidak
tahu, atau kita sudah tau, tapi
kita pura-pura tidak tahu atau
sudah tahu tapi tidak berusaha
menghilangkannya tentu akan
berlanjut terus entah sampai kapan? Atau Penyebabnya digeser
ke yang lain (misalnya, ke harga
minyak dunia yang melonjak, sehingga terjadi perbedaan sangat
mencolok) dan itulah yang berusaha dihilangkan, maka terjadilah
lain yang sakit lain yang diobati.
Kapan sembuhnya permasalahan
ini, jika cara pengobatannya
salah.
Jika permasahan kita ini akan
diperbaiki tidaklah dengan caracara seperti tersebut di atas. Tidak pula dengan cara-cara “saling
menyalahkan” (tidak akan selesai-selesai, jika hanya saling menyalahkan). Yang di bawah menyalahkan atasan. Yang atasan /
pimpinan menyalahkan bawahan/
rakyat. Rakyat menyalahkan pemerintah. Pemerintah menyalahkan kritikan dari masyarakat.
Mahasiswa menyalahkan polisi,
polisi menyalahkan mahasiswa
padahal sama-sama anak rakyat.
Rakyat menyalahkan mahasiswa
(padahal yang punya anak juga
adalah rakyat dan polisi) yang
menutup jalan, sehingga ada
rakyat yang sakit dapat meninggal di jalan karena jalannya ditutupi. “Mantan Penguasa” men-

yalahkan “Penguasa sekarang”
dan
sebaliknya,
“pemimpin
sekarang”
menyalahkan
“pemimpin masa lalu”. Politisi
menyalahkan penguasa dan sebaliknya. Yang miskin menyalahkan yang kaya tidak memberi
makan kepada yang miskin. Yang
kaya menyalahkan yang miskin
karena selalu menganggu kenyamanannya dan menyerobot tempat/tanahnya. Fakir miskin menyalahkan pemerintah tidak memperhatikan nasib mereka sehingga banyak yang jadi pengemis
di jalan, pemerintah menyalahkan
si miskin karena tidak mau
bekerja. Si miskin menyalahkan
lagi pemerintah karena tidak
membuat lapangan kerja yang
banyak, justru pemerintah membuat kebijkan yang berakibat
pengusaha memPHK-kan karyawannya. Si miskin menggugat
pemerintah melanggar Undangundang karena ada di UUD yang
menyatakan fakir miskin dipelihara oleh negara, tapi ini dibiarkan saja. Sementara di sisi lain,
ketika subsidi dianggap membesar melebihi angka tertentu
maka dianggap juga melanggar
Undang-undang sehingga segera
subsidi dicabut secara bertahap.
Akhirnya si miskin semakin menjerit bahkan bisa mati tidak
makan, bunuh diri atau bunuh
orang lain. Mereka lagi yang
tetap disalahkan. Hak-hak si miskin tetap terpinggirkan.
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Lebih lucu lagi ada yang menyalahkan alam sehingga tidak dapat
memproduksi minyak dalam
negeri seperti sebelumnya. Untung alam tidak menyalahkan
juga manusia, dan lebih memilih
memperingatkan saja dengan
memberi tanda-tanda ringan
(seperti banjir, angin puting beliung, gempa dsb.) agar manusia
cepat sadar. Dan masih banyak
lagi yang saling menyalahkan yang
lain. Dan yang terpenting jangan
ada yang menyalahkan TUHAN.
Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk
memperbaiki diri sehingga TUHAN belum menurunkan azabnya yang pedih, jika melihat banyaknya kedzaliman-kedzaliman
yang dirasakan rakyat kecil.
Penulis mengusulkan solusi untuk memperbaiki permasalahan
tersebut di atas adalah dengan
cara “Bukan saling menyalahkan,” bukan dengan menggeser permasalahan. Bukan dengan
menyalahkan pihak lain, pihak
luar dan sebagainya.
Solusi tersebut ada pada diri kita
masing-masing secara bersamasama disertai dengan keteladanan.
Apa sih yang tidak dapat dilakukan jika kita lakukan secara bersama-sama? Yang paling penting
adalah dilakukan secara bersama-sama. Yang kaya merasakan pengorbanan sama dengan
yang dirasakan simiskin yang
dikorbankan. Kalau tidak dapat
sekaligus, ya dilakukan secara
bertahap.
Namun, yang menjadi pertanyaan
sekarang adalah, Apa itu dan Harus mulai dari mana???
Banyak teori-teori yang sering
kita dengar dan baca antara lain
dari KH Abdullah Gymnastiar
(A’ Agym) dengan teorinya Mulai
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dari diri sendiri, Mulai dari
sekarang, Mulai dari yang kecilkecil.
Kita lihat sekarang dalam praktek. Banyak juga yang berhasil
pada lingkup kecil dan dilakukan
secara bersama-sama untuk melakukan perbaikan/perubahan ke
arah yang lebih baik.
Nah, sekarang untuk konteks
yang lebih luas/besar, negara/
bangsa yang sangat besar seperti
sekarang ini, apakah teori ini dapat diterapkan? Jawabannya sangat tergantung.
Jawaban tersebut adalah:
Bisa, jika dilakukan secara bersama-sama dan bersamaan tanpa
kecuali.
Yaitu mulai dari diri kita semua.
Dari kalangan “bawah”, kalangan
PNS sebagian, wartawan sebagian, rakyat kecil, pensiunan,
buruh tani, tukang ojek, tukang
batu, pengangguran, mahasiswa,
polisi dan lainnya yang masih
banyak tidak disebut. Sampai ke
kalangan menengah ke atas
seperti Pejabat Tinggi, Anggota
Legislatif, Yudikatif, Artis, Penguasa,
mantan
Penguasa,
Menteri-menteri,
Mantan
Menteri, Pengusaha kaya /
Konglomerat dan yang lainnya
tidak sempat disebut juga. Sampai ke kalangan paling atas dalam
lingkaran kekuasaan.
Contoh kecil dan sederhana
yang bisa dilakukan adalah melakukan “Penghematan.”
Kata “penghematan” sangat mudah diucapkan, tapi penerapannya justru banyak yang
bertentangan dengan yang diucapkan bahkan bertentangan
dengan Ketentuan yang dibuat
sendiri. Perayaan hari-hari besar
tertentu dilakukan secara besarbesaran dan banyak yang menganggap mewah dilihat dari
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ukuran biaya yang digunakan
tidaklah sedikit (entah uang negara atau uang yang asalnya juga
dari negara, uang pribadi pengusaha, dll), sementara banyak
rakyat kita yang sudah lama menjerit dengan kenaikan harga BBM
selama 3 kali sejak tahun 2005.
Partai politik yang mengaku
membela “wong cilik” atau
“umat” lebih memilih tempat
kongresnya, pertemuan di hotel
mewah, sangat kontras dengan
kesulitan rakyat yang diperjuangkannya.
Kalau kalangan bawah, hampir
semua bisa menghemat. Tanpa
disuruhpun, mereka lebih duluan berhemat. Buktinya, seorang ibu hamil mati lapar karena
tidak punya apa-apa yang mau
dihemat seperti pejabat yang
menikmati fasilitas negara apakah
itu rumah dinas atau kendaraan
dinas, biaya makan, bisa juga
mungkin dengan pembantu dan
sebagainya yang dibiayai negara...
Untuk kalangan menengah ke
atas, sudah pernah ada yang akan
memulai yaitu Ketua MPRHidayat Nur Wahid, yang akan
menggunakan kendaraan pribadi
yang tua (kalau tidak salah) dan
memilih tidak menggunakan
fasilitas kendaraan dinas yang
wah yang disediakan negara. Tapi
ternyata tidak ada yang mengikuti dari kalangan atas yang lainnya. Alasan yang dikemukakan
Pak Ketua DPR-Agung Laksono
waktu itu untuk tidak mengikutinya adalah karena tidak signifikan/tidak banyak pengaruhnya
terhadap penggunaan fasilitas
mobil dinas/pribadi secara keseluruhan.
Nah, sekarang sudah dapat ditebak jawabannya bisa/tidaknya?

28

PARAIKATTE

Tidak Bisa, jika hanya
dilakukan oleh kalangan
bawah saja atau kalangan
tertentu saja yang tidak
punya “power” atau
Pembuat kebijakan.
Tidak bisa juga jika
tidak dilakukan secara
bersama-sama dalam
waktu bersamaan atau
secara bertahap mulai
dari lingkaran paling
dekat sampai ke seluruh
komponen anak bangsa
ini. Tidak bisa juga jika
tidak
ada
yang
memulai.
Jadi, kesimpulannya sekarang
adalah “Indonesia Bisa”
tergantung pada kita semua. Bisa,
jika kita semua secara bersamasama “Seluruh
Bangsa
Indonesia”
memulai, bukan
hanya rakyat, PNS, pejabat,
orang miskin, orang kaya, tapi
seluruh komponen bangsa dan
harus ada yang memulai.
Kita sekarang mencari di mana
dan jenis penyakitnya apa, agar
dapat diberi obat yang tepat.
Semoga bisa sembuh.
Penulis mengusulkan salah satu
solusi
yang
dapat
menyembuhkan permasalahan ini
secara tepat dan berdaya guna
adalah dengan cara semua
Pemimpin mulai dari yang
tertinggi sampai yang paling
bawah meneladani/ mencontoh
dan memulai menerapkan cara
“Kepemimpinan Umar bin Abdul
Azis, seperti ditulis di harian
Fajar 8 April 2008 di link , http://
c e t a k . f a j ar . c o . i d / n e w s . p h p ?
newsid=61240. ..yang antara lain
dikutip
sebagai berikut :

“langkah pertama yang harus
dia lakukan setelah dilantik
menjadi khalifah adalah
membersihkan dirinya sendiri,
dengan segera memerintahkan
mengembalikan seluruh harta
pribadinya, baik berupa uang
maupun barang yang dimilikinya
ke kas negara, termasuk seluruh
pakaiannya yang mewah.
Dia juga menolak tinggal di istana,
dan lebih memilih menetap di
rumahnya. Pola hidupnya berubah
secara total, dari seorang pencinta
dunia menjadi seorang zahid yang
hanya mencari kehidupan akhirat
y a n g
a b a d i .
Setelah selesai dengan diri sendiri,
kemudian melangkah kepada
keluarga intinya. Kepada isterinya
dia memberikan dua pilihan,
”Kembalikan seluruh perhiasan
dan harta pribadimu ke kas
negara, atau kita harus berpisah.”
Istrinya, Fatimah Binti Abdul Malik,
memahami betul akan tabiat dan
perintah suaminya sehingga
memilih ikut bersamanya dalam
perubahan tersebut. Langkah itu
juga dilakukan dengan anakanaknya, sehingga anak-anaknya
memprotesnya karena sejak beliau
menjadi khalifah mereka tidak
pernah lagi menikmati makananmakanan enak dan lezat yang
biasa mereka nikmati sebelumnya.
Mendapat protes anak-anaknya,
Umar justru menangis tersedu-sedu
dan memberikan dua pilihan
kepada anak-anaknya, ”Saya akan
beri kalian makanan yang enak
dan lezat tetapi apakah kalian
harus rela menjebloskan saya ke
dalam neraka, atau kalian

bersabar dengan makanan
sederhana ini dan kita akan masuk
surga bersama.” Sebuah pilihan
yang memberi ketenangan dan
kedamaian tidak untuk dunia tapi
a
k
h
i
r
a
t
.
Selanjutnya, Umar melangkah ke
istana dan keluarga istana. Dia
memerintahkan menjual seluruh
barang-barang mewah yang ada di
istana dan mengembalikan
h a r ga n ya k e k a s n e g a r a .
Setelah itu mulai mencabut semua
fasilitas kemewahan yang selama
ini diberikan ke keluarga istana,
satu per satu dan perlahan-lahan.
Keluarga istana melakukan protes
keras, akan tetapi Umar tetap
tegar menghadapi mereka.
Akan tetapi dia merasa sangat
bahagia dan merasa nikmat bahwa
langkah pembersihan yang dia
lakukan dengan memulai dari diri
sendiri, kemudian keluarga intinya
serta keluarga istana, telah
meyakinkan publik akan kuatnya
kemauan untuk melakukan
perubahan dalam kehidupan
bernegara, khususnya dalam
pemberantasan KKN.
Umar sebagai pemimpin telah
meletakkan kerangka dasar
perbaikan dan telah menunjukkan
tekadnya untuk memberikan
keteladanan yang begitu
menakjubkan. Sehingga dengan
mudah melakukan perubahan itu.
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Langkah kedua, berupa
Penghematan dalam
penyelenggaraan negara. Langkah
ini jauh lebih mudah dibanding
langkah pertama, oleh karena
pada dasarnya pemerintah telah
menunjukkan kredibilitasnya di
depan publik melalui langkah
p e r t a m a .
Sumber pemborosan dalam
penyelenggaraan negara yang
biasanya terletak pada struktur
negara yang tambun, birokrasi
yang panjang, dan dengan
administrasi yang rumit.
Selain itu, dia memberikan
peringatan keras kepada semua
pegawai kerajaan yang hidup
mewah untuk melepaskan semua
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kesenangan dan
melakukan perbaikan.

II

NOMOR

7

bersama

Tidak ada satupun keraguan pada
diri Umar untuk tidak melakukan
perbaikan oleh karena secara
pribadi dia telah menunjukkan
tekad untuk membersihkan dirinya
sendiri dan bersedia hidup
sederhana, sehingga untuk mulai
menata dan membersihkan
struktur negara dari pejabat
korup,merampingkan struktur
negara, memangkas rantai
birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan sistem
administrasi kerajaan, bukanlah
pekerjaan sulit. Dengan cara itu
maka pemerintahan menjadi
sangat efisien dan efektif.”

Dengan cara meneladani
kepemimpinan Umar Bin Abdul
Azis, Insya Allah, lebih banyak
rakyat
akan mendukung
Pemimpin tersebut kembali
memimpin Bangsa ini tanpa
membuang-buang biaya
kampanye lagi yang tidak sedikit
karena rakyat sudah dipuaskan
dengan
peningkatan
kesejahteraan.
Biaya
kampanyenya dapat digunakan
untuk memenuhi kesejahteraan
rakyat kecil. Cukup memberikan
keteladanan dalam berhemat dan
menggunakan fasilitas negara.
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BUDAK,

PEDAGANG

DAN

Sekitar tahun 1996 saya pernah
membaca Lentera Hati karya
Quraish Shihab. Buku tersebut
merupakan kumpulan tulisantulisan hikmah, bukan buku teks
yang membuat kepala pening.
Seperti biasa, tidak banyak yang
bisa saya ingat dari sebuah buku,
meskipun baru saja membacanya.
Hanya satu bab yang bisa saya
ingat sampai saat ini, yaitu
tentang budak, pedagang dan
orang yang arif. Ketiga jenis
manusia ini digunakan oleh
Quraish
Shihab
dalam
menggambarkan
hubungan
seorang hamba dengan Sang
Pencipta.
Budak adalah seseorang yang
tidak mempunyai kemerdekaan
dan hanya melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu
jika
hanya
ada
perintah
majikannya. Dalam hubungannya
dengan Sang Pencipta, manusia
tipe ini beribadah tanpa tau
maksud dan tujuannya. Dia
sekedar mengikuti perintah agar
tidak
mendapat
hukuman
seandainya dia membangkang.
Lain lagi dengan tipe pedagang.
Sebagaimana seorang pedagang,
manusia tipe ini beribadah
karena ada harapan atau imbalan
yang dia inginkan. Kalau pedagan
secara
umum,
dia
akan
mengharapkan
untung
yang
banyak. Maka, seorang hamba
bertipe
pedagang,
setiap
beribadah, dia hanya memikirkan
pahala apa yang akan ia dapat
seandainya dia berbuat baik.
Sebaliknya, dia akan menghindari
sesuatu atau dosa agar tidak
masuk neraka. Yang selalu
menjadi dasar tindakannya adalah
surga dan neraka.
Tipe yang terakhir, orang yang

ORANG

YANG

ARIF

arif. Ibadah baginya adalah
perwujudan syukur atas nikmat
yang telah diberikan oleh Sang
Pencipta kepadanya. Baginya,
ibadah adalah sebuah kenikmatan
mencintai. Dan seluruhnya itu
mendarahdaging dan tercermin
dalam akhlaknya.
Kategorisasi ketiga manusia di
atas sebenarnya tidak hanya
berlaku dalam kaitannya dengan
ibadah. Dalam posisinya sebagai
PNS atau Pegawai Swasta
sekalipun, tipe-tipe manusia
seperti ini selalu ada, PNS tipe
budak, pedagang dan orang yang
arif. Menurut hirarki kebutuhan
yang
diperkenalkan
oleh
Abraham Maslow, kebutuhan
akan fisik termasuk sandang,
pangan, perumahan berada pada
posisi yang kedua. Posisi tertinggi
adalah kebutuhan manusia akan
aktualisasi diri. Pada posisi ini,
seseorang tidak melihat suatu
pekerjaan berdasarkan imbalan
materi apa yang ia terima. Dia
tidak perduli berapa rupiah yang
akan dihasilkan dari suatu
pekerjaan karena kerja adalah
perwujudan
aktualisasi
dan
eksistensi dirinya.
Nah, kalau dihubungkan dengan
tipe orang yang arif sebagaimana
yang telah dipaparkan Quraish
Shihab, maka bekerja adalah
perwujudan rasa syukur kepada
Sang Pencipta. Makanya, manusia
tipe
ini
akan
melakukan
pekerjaan sebagai kecintaan akan
Tuhannya dan kecintaan akan
pekerjaannya itu sendiri. Emha
Ainun Najib, dalam sebuah
monolognya di Delta FM, pernah
menyatakan bahwa motivasi
bekerja bagi orang seperti ini
adalah kerja itu sendiri. Dia
menggambarkannya
dengan

Oleh : Nur Ana S

sesosok pemain opera. Tidak
perduli berapa orang yang akan
melihat
pertunjukannya,
walaupun
hanya
empat
penonton,
seorang
pekerja
opera sejati akan tetap tampil
maksimal dengan menggunakan
seluruh daya upayanya. Karena
motivasi dari bekerja adalah
bekerja itu sendiri. Baginya
bekerja adalah wujud kecintaan
akan profesi dan penghormatan
atas
fikiran
yang
telah
dianugerahkan padanya.
Sayangnya, kebanyakan dari PNS
bertipe kedua, yaitu pedagang.
Setiap
aktivitasnya
selalu
dikaitkan
dengan
jabatan,
kepangkatan, dan penghasilan.
Tidak
hanya
dilingkungan
pemerintahan daerah, semangat
kerja para pegawai hanya bisa
ditemukan saat ada tambahan
penghasilan,
meskipun
tiap
bulannya dia menerima gaji dan
tunjangan. Tanpa imbalan materi
sulit menemukan pegawai yang
tetap bersemangat, apalah lagi
mengharapkan kerelaan mereka
untuk
menyumbangkan
tenaganya
untuk
bekerja.
Reward dan Punishment menjadi
issue yang krusial bagi pekerja
tipe
ini.
Makanya,
sulit
mengharapkan kinerja tinggi dari
para manusia tipe ini tanpa ada
iming-iming materi. Lebih buruk
lagi, meskipun sudah diberikan
reward, kinerja mereka tidak
berubah. Padahal sebenarnya
membebaskan diri dari rewardreward yang bersifat material
tersebut
justru
akan
memerdekakan dirinya dari
belenggu
materialistik
dan
rutinitas yang selama ini telah
mematikan
kreativitasnya.
Sebuah anomali...
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B A G I A N 4 D A R I C I N TA T E R L A R A N G
EPISODE “DROP OUT ”
Episode sebelumnya
“Akhirya dengan berat hati Satrio meninggalkan Bumi Flobamora,
I Love You.......... Mona
kata terakhir yang dibisikkan Satrio sebelum menaiki geladak KM. Kelimutu.”
Oleh : Agus Catur H

Di satu gang jalan poros Jurangmangu nampak deretan rumah
yang menyerupai bangunan sekolah dasar. Bangunan berbentuk
persegi panjang dengan deretan
pintu-pintu. Tiap-tiap pintu masuk dipisahkan oleh tembok
pembatas setinggi satu meter.
Dengan lebar ruangan tiga meter, di depan menyatu dengan
pintu diberikan juga jendela untuk sirkulasi udara ke dalam.
Bangunan tersebut beratapkan
asbes dengan masing-masing berisi tiga ruangan.
Ruangan pertama dari depan
panjang 2,5 meter difungsikan
sebagai kamar tamu, ruangan
kedua dengan ukuran yang sama
digunakan kamar tidur sedangkan ruangan ketiga dengan
ukuran agak kecil adalah kamar
mandi dan disekat digunakan untuk dapur. Tidak ada pintu belakang sehingga aliran udara
hanya dari depan. Kamar mandi
sekaligus berfungsi sebagai tempat cuci pakaian.
Di depan pintu masuk terdapat
teras, dipasang kayu kedua
ujungnya diikat dengan tali dan
digantungkan sehingga dapat
digunakan sebagai tempat jemu-

ran. Rumah-rumah yang dikontrakan secara bulanan tersebut
adalah rumah petak.
Rumah-rumah kontrakan
banyak tumbuh di sekitar Jurangmangu seperti rumah yang dibangun oleh Haji Mas’ud. Tanah
peninggalan engkong Haji Mas’ud
dulu masih luas, lambat laun
sedikit demi sedikit tanah warisan tersebut berpindah ke orang
lain. Berbagai alasan kebutuhan
mendasari penjualan tanah warisan tersebut seperti kebutuhan
dana untuk menikahkan anaknya,
berangkat ke tanah suci atau untuk biaya sekolah anak-anaknya.
Tanah ukuran 20 x 10m yang
tersisa akhirnya dibangun rumah
petak dengan diberi sekat-sekat
menjadi 6 pintu. Dari hasil kontrakan tersebut bisa menopang
kehidupan sehari-hari Haji
Mas’ud. Masih beruntung Haji
Mas’ud mempertahankan sisa
warisan tersebut dibandingkan
beberapa penduduk pribumi asli
betawi tanahnya habis dijual kini
tinggal mengandalkan profesi sebagai tukang ojek di daerah sekitar kampus Jurangmangu.
****
Di barisan rumah nomor 5, nam-

pak pasangan suami istri di depan
pintu. Pasangan muda yang berbahagia dengan bayi kecil ditengah mereka. Semenjak menikah,
Satrio membawa Nazhiha hidup
mandiri dan tinggal di rumah
kontrakan milik Haji Mas’ud tak
jauh dari rumah mertuanya.
Sebenarnya Haji Hanafi
pernah meminta pasangan tersebut untuk tinggal di rumah namun Satrio lebih memilih hidup
mandiri dan memutuskan tinggal
dirumah kontrakan. Satrio
merasa dengan tinggal dirumah
sendiri mesikpun rumah kontrakan akan cepat membentuk jiwa
kepemimpinan yang mengayomi
kehidupan isi rumah.
“Berangkat dulu, dik“ ujar Satrio
sambil mengeluarkan scoter silver yang nampak kinclong .
“ pulang jam berapa mas?” sahut
Nazhiha.
”agak sore, ada tugas kelompok”
”Belikan obat batuk, Raihan mas”
”Iya, Insya Allah nanti singgah di
apotik”
”hati-hati, mas”
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Nazhiha menarik tangan
lalu mencium tangan Satrio
sebagai tanda bakti kepada suami
sambil mendoakan keselamatan
suaminya.
Satrio menstater
scoternya namun tidak bisa
hidup dan dicobanya beberapa
kali tetap tidak bisa hidup lalu
dibukanya kap mesin sebelah
kiri, satu persatu peralatan
ditelitinya. Kabel busi juga tidak
luput dari perhat iannya.
Dicabutnya kabel busi tersebut,
dengan kunci ukuran 10”
dibukanya busi. Ternyata diujung
busi tempat perapian kelihatan
kotor. Satrio mengambil amplas
dan dibersikannya. Selesai semua
dicoba distater lagi dan
terdengar suara scoter itu.
Ternyata memang
businya rusak. Selesai semua
Satrio memasang kap mesinnya
kembali dan segera meninggalkan
gang duku rumah No.5 tersebut.
Sementara Nazhiha
menyapu teras rumahnya sambil
mengendong Raihan buah
perkawinan dengan Satrio,
Seorang perempuan muda
menghampiri Nazhiha.
Nazhiha
sempat
memperhatikan Perempuan
berkaos ketat dan bercelana
jeans.
Kulitnya yang hitam
manis, berambut keriting dan
berlipstik merah menyapa
Nazhiha.
“Permisi bu, apa betul ini rumah
pak Satrio”
“oh,ya betul apa bisa saya bantu”
Agak ragu-ragu wanita itu
menjawab, sambil membetulkan
kacamata trendy tersebut.
“Saya teman mas Satrio dari
Kupang” lalu perempuan itu
melanjutkan pertanyaan.

“Maaf mbak, kalau boleh tahu,
mbak apanya mas Satrio ya?”
Dengan tersenyum ramah
Nazhiha menjawab.
“Saya istrinya pak Satrio” Jawab
Nazhiha pendek.
Perempuan itu terhenyak sesaat,
dengan tersenyum yang
dipaksakan bercampur wajah
kaget, perempuan itu
melanjutkan perbincangannya.
“ Tolong sampaikan salam saya
pada pak, Satrio”
“Maaf dengan mbak siapa?”
“Mona ”
”maksudnya dari mana?”
”Kupang?”
Perempuan itu pamit
meninggalkan Nazhiha.
Sepeninggal perempuan itu
Nazhiha duduk tertegun, dalam
dadanya tersimpan pertanyaanpertanyaan kepada suaminya.
Tiba-tiba sikecilpun menangis,
dalam hati Nazhiha bertanyatanya, pernah Satrio secara tidak
sengaja menyebut nama Mona.
Sejumlah
pertanyaan,
berkecamuk di dada Nazhiha.
Pertanyaan itupun disimpannya,
Nazhiha menenangkan anaknya
yang kelihatan mau tidur.
****
Setelah menidurkan anaknya,
Nazhihapun menyiapkan bahanbahan untuk memasak karena
biasanya istirahat siang Satrio
pulang makan siang di rumah.
“Assalamualaikum” terdengar
pintu rumah diketuk, Nazhiha
beranjak ke depan menacari asal
suara itu.
“Wasalamualaikum” Jawab
Nazhiha membukakan pintu,
sambil menekan perasaannya.
Segera Nazhiha menyiapkan
segelas air putih buat Satrio.
“Kok sudah pulang, mas?”

“Iya, tidak jadi bikin tugas
kelompok”
”Dapat, obat batuknya, mas?”
”ada, naik lagi harganya”
”iya, mas itu cocok buat raihan”
“sudah lama bobok, raihan dik?”
”Baru saja, tadi ada orang cari
mas”
“Siapa dik?”
“Perempuan mas, katanya
namanya Mona teman mas dari
Kupang”
Satrio terkejut, mukanya
merah…. Kaget mendengar
kedatangan Mona yang tiba-tiba
dan tidak disangka itu.
Agak lama Satrio terdiam,
dengan suara agak parau Satrio
menjawab”
Oh, Mona anaknya pak kos ku
dulu”
Nazhiha tidak melanjutkan
pertanyaan, meskipun dalam
hartinya masih tersimpan banyak
pertanyaan.
Bagi pasangan muda
mempunyai bayi kecil butuh
kesabaran yang ekstra, kadangkadang di malam hari lagi
nyenyaknya tidur si kecil
menangis karena buang air kecil,
karena lapar atau karena
badanya tidak enak semua lewat
menangis.
Karena anaknya Satrio
merupakan cucu pertama dan
kelihatannya Nazhiha kecapekan
mengurus anaknya yang masih
bayi, akhirnya Satrio mengijinkan
Nazhiha pulang ke rumah
bapaknya untuk sementara
waktu.
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Satrio pada bersikukuh
tinggal
dirumah
kontrakan
dengan pertimbangan daripada
kosong dan siang hari baru ke
mertuanya.
***
“Sejak
kedatangan
perempuan itu, pikiran Satrio
selalu terbayang-bayang wajah
Mona”
Hatinya gundah gulana, Satrio
berusaha mencari Mona di
tempat kakaknya Albert daerah
Kemayoran namun hasilnya nihil.
Bahkan kata tetangganya Albert
sudah lama tidak lagi tinggal di
situ.
Mona hilang bagaikan
ditelan bumi. Rasa penasaran dan
rasa cintanya pada Mona mebuat
hatinya gelisah, semakin hari
Satrio
terus-terus
mencari
keberadaan mona. Sementara
nomor
HP
yang
pernah
disimpannya hilang bersama
telpon gegamnya dicopet diatas
bis.
Minggu ini sudah minggu
keempat, Satrio meninggalkan
bangku kuliah, seharusnya Satrio
tinggal sedikit menyelesaikan
proposal skripsi, satu bulan dua
bulan satrio merana, yang ada
dipikirannya cuma Mona.
***
Sore itu sekira jam 7
Satrio nampak duduk kamar
depan nonton Acara TV ”Bajaj
Bajuri” serial humor yang lagi
ngetrend,
ditengah
acara
terdapat breking News berita
meluapnya Sungai Bengawan
Solo. Satrio menarik kursinya
dan duduk mendekati televisi
14” merk Saba. Sungai bengawan
solo meluap lagi, setelah kota
Solo di dera hujan hampir satu
minggu berturut-turut. Rumah
Orang tua Satrio berjark sekitar
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15 km dari aliran Sungai
Bengawan Solo. Tahun-tahun
sebelumnya luapan air tersebut
tidak pernah sampai didaerah
Satrio, tapi tahun 80-an saat
Satrio SMP pernah sekali terjadi
banjir bandang sempat juga
masuk ke rumah orang tua
Satrio namun hanya sebatas mata
kaki sehingga tidak ada ke
khawatiran di hati Satrio. Namun
meski begitu Satrio gak gelisah
juga. Diambilnya HP-nya. Satrio
mencoba menghubungi nomor
handphone bapaknya. Beberapa
kali dicoba namun yang ada
Cuma
suara
veronica.....tinggalkan
pesan
anda. Hatinya bertambah gelisah
dicobanya sekali lagi namun
hasilnya tetap nihil.
Satrio
merebahkan
badannya
dikursi
sambil
menghela nafas. Dia ingat baru 3
hari kemarin Satrio mendapatkan
nomor handphone sahabatnya
SMA , ya Muji yang sekarang
bkerja dibagian pembukuan Batik
Keris. Memang sahabatnya tidak
tidak tinggal di Solo tapi di
Boyolali tapi paling tidak bisa
membantu mendapatkan berita
keluarga.
Satrio berdiri lagi dan
dicobanya nomor Handphone
Muji....... dua kali dicobanya baru
Berhasil...
”
Assalumualaikum....ji..sorry
ngganggu..lagi di mana?”
”Di rumah, hei kapan
pulang lagi?”
” Iya, nanti. Ji ... banjir
ya?”
”iya, kayak berita di TV
Bengawan Solo meluap lagi,
gimana keluargamu.. di solo?”
”Itulah.. ji aku sudah coba
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hubungi tapi tidak bisa tembus”
”Iya .. mudah. Mudahan
tidak sampai ke sana..”
” Iya, ji kalau bisa tolong
carikan info.. keluarga ku ya?
”iya, besok saya mau
lihat-lihat sekalian”
”Wah
terima
kasih
banyak ji...”
”Ah, nggak apa-apa...”
”Ok,
saya
tunggu
kabarnya...”
Malam haripun Satrio
tidak bisa memejamkan matanya
meskipun fisiknya sudah terasa
berat rasa cemas menghantuinya
menunggu kabar dari sahabatnya
di Kota Boyolali.
Legenda
Sungai
Bengawan Solo memang unik,
sungai yang membentang sampai
ke
Jawa
Timur
tersebut
memberikan manfaat besar bagi
kehidupan para petani yang
menghandalkan
pengairan
sawahnya
dari
air
sungai
bengawan Solo. Nama sungai
bengawan Solo semakin agung
dengan lahirnya lagi karismatik
yang terkenal sampai ke manca
negara buah karya Gesang.
Sekilas cuplikan lagu yang
membuat Satrio bangga sebagai
warga Solo:
”Bengawan
Solo
riwayatmu kini
”Air mengalir sampai
jauh...
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Di sungai Bengawan
Solo-lah suatu ketika si burung
Besi Boeng milik Garuda pernah
mendarat darurat karena adanya
kerusakan mesin. Konon dalam
pendaratan darurat tersebut
dengan kelincahan sang pilot
pesawat berhasil mendarat di
atas air dan pendaratan tersebut
berhasil meyelamatkan nasib
para penumpang meskipun harus
ada korban pramugari yang
terlempar dari pintu pesawat.
Esok harinya Satrio masih
menunggu kabar dari sahabatnya
Muji dari Solo dan sekira jam 11
siang handphone berdering. Tak
salah lagi dilayar nampak nama
sahabatnya pada incoming.. Satrio
segera mengangkat panggilan itu.
”Assalamualaikum..
gi
mana ji....sudah dapat info?” Ujar
Satrio dengan tidak sabar
menunggu
informasi
dari
sahabatnya.
”Iya, tadi saya sudah
keliling... memang daerahmu
terendam juga sekitar 30 cm, ”
”Terus bagaimana dengan
keluargaku..?
”Aman ji, sudah mulai
surut, mereka sempat mengungsi
di posko tapi sudah kembali”
”......”
”Makasih banyak ji”
”sama-sama”
****
Genap enam
bulan
sudah Satrio terombang-ombing
dalam kondisi kejiwaan yang
labil, kehidupan seharian yang
tidak teratur mulai dari makan,
tidur yang larut malam, jarang
mandi bahkan sampai aktivitas
ibadahpun sudah mulai bolongbolong. Entah mengapa Sosok

Mona selalu memenuhi Memori
dalam otaknya, nama yang sudah
niatan dilupakan dan dibuang
jauh-jauh namun yang terjadi
malah
semakin
hadir
bayangannya dlhadapannya.
Sementara disisi lain
semenjak Nazhiha kembali ke
rumah orang tuanya, semakin
hari perhatian Satrio semakin
berubah.
Tak
lagi
Satrio
menengok
Raihan
anaknya
maupun istrinya. Saat dikabari
anaknya sakit, entah mengapa
Satrio menyambut dingin berita
itu dan saat itu kebetulan Satrio
lagi diluar kota.
Melihat kondisi seperti
Haji
Hanafi
betul-betul
tersinggung dan marah-marah
bahkan Haji Hanafi meminta
Nazhiha
untuk
melupakan
Satrio. Sebenarnya sudah lama
perintah orang tuanya tersebut
dan lama juga kemelut itu terjadi.
Sepertinya Satrio sudah tidak
bisa berubah dan sudah tidak
bisa diharap lagi. Pada akhirnya
Nazhihapun mengikuti saran
orang tuanya untuk berpisah
dengan Satrio.
Persoalan-persoalan
tersebut
menambah
permasalahan bagi Satrio dan
kehidupannya sudah bertambah
tidak teratur lagi.
Melihat kondisi Satrio
yang mengalami depresi agak
berat, teman-teman banyak yang
sudah menasehati, namun Satrio
tidak surut juga keinginannya
mencari Mona.
Suatu hari datanglah
teman kampusnya Yusuf ke
rumahnya membawa amplop
surat dari kampus. Satrio
membuka surat tersebut dengan
hati-hati dan dengan seksama

membacanya.
Matanya
berkaca-kaca
begitu
mencermati
tulisan
singkat ”Drop Out” Palu sudah
diketuk dan Satrio dinyatakan
gagal. Kata-kata Drop-out itu
dulu yang sering ditakutkan
teman-teman.
Satrio yang begitu bangga
diterima di Sekolah kedinasan
idan orang sekampungnya sudah
tahu dia berhasil. Rasa malu akan
menghantui dengan berita Dropout tersebut...........
Akhirnya Satrio tidak
berhasil menyelesaikan tugas
akhir berupa Skripsi, meskipun
pihak sekolah sudah memberikan
kelonggoran
tiga
bulan.
Kesempatan yang diberikan
sekolah sudah habis dan sesuai
ketentuan Satrio dikeluarkan
dari sekolah. Pupus sudah
keinginannya menjadi Akuntan.
Cita-citanya sejak kecil
menjadi akuntan, seperti profesi
lainya dokter, insinyur atau
pengacara gagal total.
Ayah
Satrio
dulu
sebenarnya berharap Satrio
masuk Fakultas Teknik namun
Satrio punya pilihan lain, Satrio
ingin menjadi akuntan dan pada
saatnya kelak bisa membuka
kantor akuntan publik di daerah
Solo.
(Bersambung......)
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HUMOR

Menampar Spielberg
Suatu malam di Amerika, seorang pria China masuk ke sebuah bar dan melihat sutradara kondang Steven
Spielberg. Dengan hati gembira, dia bergegas menghampiri untuk minta tanda tangan.
Sayang, bukan tanda tangan yang didapat, Spielberg malah menamparnya dan berkata, “kalian orang Chinese, mengebom Pearl Harbour, enyah dari sini.”
Spontan pria itu menjawab, “Bukan Chinese yang mengebom Pearl Harbour, tapi Japanese”.
“Chinese, Japanese, Taiwanese, kalian sama saja” ujar Spielberg.
Merasa dongkol atas perlakuan tadi, dia balas menampar Spielberg dan berseru, “Kamu yang menenggelamkan Titanic, kakek moyang saya ada di kapal itu!”
Terkejut, Spielberg menjawab, “Iceberg (gunung es) yang menenggelamkan kapal itu, bukan saya!” Pria
China itu lalu berkata dengan kalem, “Iceberg, Spielberg, Carlsberg, kalian semua sama saja…”
(Humor ini memenangkan award sebagai “the best joke” dalam sebuah kompetisi di Inggris
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PROFIL

:

SAPPARA

AS,

AK

Siapa yang tak kenal Tanri Abeng, manajer
Nama
: Sappara AS, Ak
pada era 90-an yang dijuluki “Manajer 1
: 19530612 19803 1 001
Milyar?”. Tanri Abeng ternyata berasal dari NIP
: 12-Jun-53
Pulau Selayar, sebuah pulau kecil di bagian Se- Tanggal Lahir
latan Provinsi Sulawesi Selatan, kampung yang Alamat rumah : Jl Tamalate III No 4
sama dengan asal kawan kita Pak Sappara.
Email
: tamalate@hotmail.com,
Pak Sappara, Pengendali Teknis di Bidang IPP
sappara_as@yahoo.com
dikenal sebagai pribadi yang kalem, sederhana
Pendidikan
: D IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
dan disiplin. Beliau sejak dulu terbiasa tiba di
(STAN), 1984.
kantor sangat awal antara jam 7.00 dan 7.30
: Istri : Andi Nazirah Isham
Padahal untuk sampai di kantor harus naik Keluarga
Anak : - Hikmawati
Pette-Pete dua kali. Makanya, beliau berangkat
- Ahmad Husain
dari rumahnya di Tamalate III sekitar jam 6.15.
Hobby
: Main Domino
Pribadi ini nampaknya sesuai dengan prinsip
hidup yang dimilikinya “Mensyukuri Apa yang Resto Favourite : RM. Ulu Juku
Ada” .
Bagi yang tidak mengenalnya mungkin mengganggap Pak Sappara sebagai pribadi yang susah untuk didekati.
Namun sebenarnya beliau akan cepat masuk dalam lingkungan pertemanan. Apalagi jika teman bicaranya
mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain domino diwaktu senggang. Sebagai seorang perokok beliau
berusaha untuk tidak merokok di dalam rumah, yang dilakukan adalah keluar sebentar dari rumah. Bapak
kita ini juga senang mendengarkan musik dengan jenis musik favoritnya pop dan kasidah.
Kebersamaan dan solidaritas untuk hal-hal yang baik mudah ditemui pada Bapak kita ini. Terlihat ketika di
Bidang Pengeluaran Satu, antara tahun 1996-1997, dengan Kepala Bidangnya Pak Ahmad Zubaidi, beliau
akan selalu dapat ditemui pada acara arisan bidang, meskipun jarak rumahnya sangat jauh dari tempat
arisan. Sampai sekarang pun kebersamaan tersebut tetap ditunjukkan dengan selalu hadir pada setiap
undangan yang ada. Tak heran, beliau sangat bergembira sekali dengan dilaksanakannya outbond baru-baru
ini karena akan memunculkan sikap saling menghargai dan
mempercayai antar warga BPKP Sulsel sebagaimana yang
diharapkannya. Pesan beliau terhadap rekan-rekan adalah agar
selalu meningkatkan pengetahuan secara terus menerus.
Baginya orang tua adalah orang yang sangat berpengaruh dalam
hidup karena tidak pernah marah atau pun memukul dalam
mendidik anak. Hal ini juga diterapkan ketika mendidik anakanaknya, menganggap anaknya yang telah beranjak dewasa
sebagai teman. Kiat lain dalam mendidik anak adalah selalu
mendorong dan tidak memaksakan kehendak.
Tidak seperti kebanyakan putra Selayar lainnya yaitu apabila
telah merantau tidak mau kembali lagi. Pada masa pensiun yang
akan mulai dijalaninya pada Bulan Juni tahun ini, setelah menjalani tugas di beberapa tempat yaitu Manado, Ambon, Kendari
dan Makassar, beliau ingin lebih banyak memanfaatkan waktunya di Selayar daerah yang juga terkenal dengan Taman Laut
Taka Bonerate dan emping melinjonya. Selamat semoga sukses
selalu.
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OUTBOND DAN MINDSHIFTING
Oleh : Damargo H

Semangaaat?, Pagi. Apa kabaaar ?
Luar Biasa. Bepekape Sulsellll?
Jaya. Bepekapee?, jaya. Itulah
sebagian sorak atau yel-yel yang
selalu
digelorakan
dalam
outbond BPKP sulsel yang
diselenggarakan di Mawang,
Kabupaten Gowa. Outbond yang
baru pertama kali dilaksanakan di
Perwakilan Sulsel dikuti oleh
seluruh
pegawai
termasuk
pegawai harian lepas dan
Dharma Wanita dalam dua
gelombang.
Gelombang I dimulai pada hari
Senin malam tanggal 16 Februari
2009 dan dibuka oleh Kepala
Perwakilan BPKP Sulsel, Pak
Wawan.
Acara
pembukaan
dilanjutkan dengan pembekalan
mengenai Sistem Pengendalian
Intern. Memang terasa kurang
gereget, kebanyakan peserta
telah lelah karena hingga sorenya
masih menyelesaikan pekerjaan.
Padahal lingkungan yang telah
diset sangat membuat kagum
Tim Outbond dari Pusat. Warna
Biru mendominasi ruangan,
seluruh Peserta yang hadir
mengenakan Kaos dan Topi ’
Ayo Ber SPIP” berwarna Biru.
Nuansa Biru tidak hanya pada
kaos dan topi peserta, tetapi juga
pada alas meja yang ditempati
peserta juga berwarna Biru,
korden penutup ruangan dan
Banner mengenai SPIP. Luar
Biasa!!!.
Keesokan
hari
ternyata
merupakan awal dari hari yang
sangat
menyenangkan
bagi
seluruh peserta. Hal ini sesuai
dengan sorak dari pemandu

outbond, ” mau apa kita di sini?”,
”bersenang-senaang”,
balasan
seluruh
peserta
seraya
melambaikan tangannya ke atas.
Dimulai dengan pembentukan
kelompok yang dilakukan secara
acak
kemudian
dilakukan
dilakukan
lomba
untuk
menyerukan yel-yelnya. Terasa
menyegarkan
karena
setiap
kelompok
berusaha
menampilkan yel-yel yang lucu
ataupun yang garang. Mantap
Mentong, Yes,Yes, Yes. Anggur
Merah, Semua lawan kita sikat.
Kebersaman
semakin
mengkristal
ketika
setiap
kelompok dengan di pandu
Fasiltator
dipaksa
untuk
mengenal seluruh anggotanya.
Ternyata
kelihatan
banyak
pegawai yang masih belum
mengenal
pegawai
lainnya.
Memang kalau wajah mungkin
sudah sering melihat, tapi nama
belum
tentu
mengenal
seluruhnya. Yang terasa aneh
apabila pegawai tidak mengenal
nama pejabat struktural yang ada
di kelompok tersebut. Melalui
acara
mengenal
kelompok
akhirnya kita dapat mengetahui
nama pangilan serta minat dari
setiap anggota kelompok. Tinus,
Wawan, Nasyrah ”Aca” Latief,
Dago, Suryo, Ali dan lain-lain
merupakan
sebagian
nama
panggilan
dari
salah
satu
kelompok. Bravo BPKP!!!.
Permainan
lanjutan
adalah
memindahkan
bola
dengan
menggunakan
tali.
untuk
memindahkan bola yang dianggap
sebagai bom, dari tempat ke asal

ke tempat yang ditentukan,
kelompok hanya diperkenankan
memegang tali tersebut pada
ujung-ujungnya tanpa boleh
membuat simpul. Dum!, Dum!,
Dum!, bola jatuh untuk yang
ketiga kalinya, berarti bom telah
meledak untuk yang ketiga
kalinya. Usaha penjinak bom dari
Tim Kelompok Gegana ”Kuda
Putih: yang hanya dilengkapi
sarung tangan, tanpa helm anti
bom, memindahkan ke tempat
yang ditentukan dan melewati
rintangan yang ada, baru dapat
dilakukan pada usaha yang ke
empat dan pada menit-menit
yang terakhir. Horee! napas lega
bisa dihirup. Sebuah kerjasama
dan konsentrasi yang camik..
Setelah bertugas sebagai Penjinak
Bom
kemudian
dilanjutkan
dengan
permainan
ayunan.
AuOOOO!, Tarzan bergelayut
di tali-tali yang terikat di pohon
supaya dapat melewati tanah
kosong yang dianggap sebagai
parit ke tempat yang ditentukan.
Jadi Tarzan ternyata susah,
walaupun badan ringan dan pakai
ilmu peringan tubuh, ’nggak
banyak yang bisa langsung landing
di area yang ditentukan. Apalagi
yang
punya
bodi
berat,
bergelayutan sebentar langsung
nyungsep. Untuk dapat landing di
area kayaknya Panitia harus
menyediakan obat pelangsing
terutama
untuk
ibu-ibunya.
Auooooo!,
Tarzan
Kota
bergelayutan di Mawang. Ah,
kayak Almarhum Benyamin
Suaeb aja nih!.
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Setelah bertugas sebagai Penjinak
Bom
kemudian
dilanjutkan
dengan
permainan
ayunan.
AuOOOO!, Tarzan bergelayut
di tali-tali yang terikat di pohon
supaya dapat melewati tanah
kosong yang dianggap sebagai
parit ke tempat yang ditentukan.
Jadi Tarzan ternyata susah,
walaupun badan ringan dan pakai
ilmu peringan tubuh, ’nggak
banyak yang bisa langsung landing
di area yang ditentukan. Apalagi
yang
punya
bodi
berat,
bergelayutan sebentar langsung
nyungsep. Untuk dapat landing di
area kayaknya Panitia harus
menyediakan obat pelangsing
terutama
untuk
ibu-ibunya.
Auooooo!,
Tarzan
Kota
bergelayutan di Mawang. Ah,
kayak Almarhum Benyamin
Suaeb aja nih!.
Byur! bunyi yang akan terdengar
ketika tubuh dihempaskan ke air.
Akan
berbeda
ketika
dihempaskan ke tangan-tangan
temannya yang menengadah
menerimanya. Percaya pada
teman
dan
keberanian
merupakan
modal
dalam
permainan menjatuhkan diri ke
tangan temannya. Menjatuhkan
diri seperti kartu domino adalah
cara yang aman bagi diri sendiri
dan supaya tidak mengena kepala
teman. Jika tidak, pyar! Aduh!
tangan bisa mengenai kepala
teman.
Permainan terakhir pada hari
pertama adalah membebaskan
diri dari penjara AlCatraZ. Pada
permainan ini di setiap titik-titik
yang ditentukan dipasang bom
untuh
mencegah
lolosnya
tahanan. Komunikasi adalah
kunci agar bisa meloloskan diri.

Setiap peserta dalam kelompok
harus menginformasikan kepada
rekan-rekan
dimana
dia
terperangkap.
Dengan
komunikasi dan strategi yang
baik anggota kelompok dapat
lolos.
Setelah makan malam acara diisi
dengan Mind Shifting. Berbeda
dengan
malam
sebelumnya
peserta antusias mengikuti acara,
tidak ada ada wajah kelelahan.
Terhanyut
mendengarkan
dorongan
motivasi
dan
menonton cuplikan film ” Man
Of Honor” apalagi lampu
ruangan ditata seperti berada di
bioskop.. ”Kita bisa, kalau mau”,
salah satu nilai yang dapat
diambil dari mind shifting.
Dibuktikan dengan mematahkan
sebatang pensil dengan sebuah
jari tangan. Coi!, dengan niat
yang murni ”Kita Bisa, kalau
Mau” merubah negeri yang kaya
menjadi lebih sejahtera. Ayo
Ber-SPIP. If There is will there is
a Way.
Keesokannya pada hari terakhir
outbond, merasa bangun pagi
kali ini seperti ada yang baru.
Setelah senam dan sarapan
peserta berkeliling di sekitar
lokasi menikmati udara yang
bersih dan pemandangan yang
asri. Parade warna biru menarik
perhatian warga sekitar, tidak
sadar kita sedang berpromosi,
membangun imej baru.
Akhirnya tiba pada permainan
terakhir yang ditunggu-tunggu.
Meluncur dari ketinggian sekitar
10 m dan berjalan berpasangan
pada titian kayu sekitar 3 m.

Tempat
peluncuran
dicapai
dengan
nafas
ngos-ngosan.
Rasanya ngeri kalau melihat ke
bawah, tapi kalau turun lagi pasti
lebih ngeri, disorakin temanteman. Syeeeeeeeer- akhirnya
meluncur juga, eh ternyata enak.
Acara semakin semarak ketika
Pak Wawan, Kepala Perwakilan,
bersama Pak Pur, Kasubag
Kepegawaian, berhasil meniti
dan mencapai tempat yang
ditentukan
saat
mencoba
berjalan berpasangan di atas
titian kayu. Luar Biasa!. Tut
Wuri Handayani!.
Selesai sudah acara outbond
meski ada yang mau mencoba
naik dan meluncur lagi. Acara
ditutup Kepala Perwakilan. Pa
Kaper mengerti banyak peserta
yang masih ingin mencoba lagi.
Bagi yang masih penasaran dapat
mencoba di rumah naik yang lain
dan meluncur, canda Pak Kaper.
Outbond yang menyenangkan.
Sampai jumpa di outbond
berikutnya.

39

VOLUME

II

NOMOR

7

APA KATA MEREKA
Tony Triyulianto
Outbond yang luar biasa!!!!! Yang bisa menyatukan seluruh waga BPKP
Sulsel. Usulan buat panitia, mind shifting agar dibuat tersendiri. Minimal 2
hari dan outbond juga 2X setahun. BPKP Jaya

Abdul Rofiek:
Cukup me-refresh kita. Jadwalkan lagi minimal setahun sekali dan kalau
bisa jangan disitu tersu. Mind shifting kurang waktunya.

Syamsiar Gailea:
Outbond itu mengolah otak, otot dan nguji nyali. Pokoknya rugi deh
kalo tidak ikutan

Sutio:
Pengalaman yang menyenangkan dan cukup mendebarkan. Permainannya
konstruktif buat mental kita. Tapi kalau bisa ke-kompakan bukan Cuma
di outbond tapi di tempat kerja juga donk.

Irdanaya Iskandar:
Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan karena kita dapat
bersenang-senang, bermain dengan teman-teman sekantor serta dapat
menambah rasa kebersamaan diantara pegawai
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Syafri:
Saya merasa gembira, senang dan bangga karena saya sebenarnya
tergolong penyakit ketinggian. Dengan diadakan outbond saya
merasa tertantang untuk mencobanya dan hasilnya saya berhasil.

Zainuddin (TU):
Outbond luar biasa, banyak kami petik dalam pekerjaan
sehari-hari di kantor, Trims.

Lusiani Tando:
Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan sampai akhir
hayat dech...
Ferry F:
Sekali-sekali bersenang-senang memang moooyy..y.. tapi jangan sampai luppa implementasikan dalam semangat kerja/kinerja goals...yg jelas uueeennaa....akkk tenanttt.....

Julia W.:
Outbond benar-benar menyenangkan & menyegarkan , keluar dari rutinitas seharihari, kita tambah semangat, semoga tidak hanya sesat saja gaungnya tetapi tetap semangat dan bergairah dalam bekerja dan seterusnya......

Supiaty:
Mind Shifting sangat bermanfaat unuk penyembuhan suatu penyakit yang saya
alami

Baharuddin:
Outbond sangat bermanfaat untuk merilekskan otak dari rutinitas sehari-hari. Di
samping itu juga kita diingatkan tentang pentingnya semangat kerja, penciptaan suasana kerja yang kondusif, kerjasama, dll yang berguna untuk peningkatan kinerja

