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Agak lama sudah kami tidak terbit. Terseok..namun tetap berusaha untuk
bertahan hidup. Lebih dari 3 bulan kami absen dari hadapan pembaca.
Alasan klasik…sibuk hingga akhir bulan ramadhan. Dan kini, setelah Idul Fitri
menjelang, kami mencoba menawarkan format baru. Kalau edisi‐edisi
sebelumnya, kami lebih mengandalkan pada sumbangan‐sumbangan tulisan
yang masuk, maka mulai edisi ke 9 ini kami berusaha lebih proaktif.
Kehadiran kami yang telah berusia satu tahun atau setelah sembilan kali
penerbitan membuat kami untuk terus merefleksi diri dan berusaha untuk
menjadi lebih baik. Sebagai sebuah bulletin yang progressive dan innovative
kami menghargai setiap ide‐ide segar yang menambah semarak wajah
Paraikatte. Untuk itu kami tak pernah lelah mengharapkan sumbangan
tulisan dari pembaca.
Kami pun menyempatkan diri untuk melakukan survey kecil‐kecilan untuk
mengetahui kedekatan Paraikatte dengan pembaca. Alhamdulillah, ternyata
Paraikatte bisa diterima meskipun kami belum bisa memenuhi ketepatan
waktu penerbitan dan belum bisa membagikannya keseluruh warga BPKP
karena keterbatasan pencetakan. Terima kasih untuk saran‐saran yang telah
masuk dan dukungan terhadap keberadaan Paraikatte yang tentu saja
menjadi penyemangat untuk menghidupkan bulletin kita. Hasil lengkap
survei dapat pembaca nikmati pada edisi ini.
Dalam edisi ini kami juga menampilkan sebuah artikel yang mengantarkan
rekan kita Toni Triyulianto mendapatkan penghargaan sebagai pegawai
teladan se‐BPKP. Selain itu, mulai edisi ini kami menambah rubrik baru yaitu
dari Kaper. Rubrik ini merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas
komunikasi dengan warga BPKP Sulsel.
Selamat menikmati…

Alamat e‐mail:
didik.krisdiyanto@yahoo.com
toniyulianto@yahoo.com
a_nanana_s@yahoo.com

Redaksi
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BPKP SULSEL “TELAH BERUBAH BUNG….”
People change as time goes by….
Sebagaimana manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, sebuah organisasi pun harus dijaga agar ia
tidak statis. Sayangnya, perubahan dalam suatu organisasi apalagi di sektor publik lebih sering tidak ter‐
manage dengan baik, hingga akhirnya mematikan kreativitas individu‐individu seiring berjalannya
waktu.
BPKP Sulsel rupanya menyadari sepenuhnya akan logika perubahan ini. Tak heran, dua tahun terakhir
adalah momen yang menjadi tonggak dasar perubahan menuju sebuah organisasi yang dinamis dan
menghargai ide‐ide kreatif. Dimulai dengan penerapan finger print yang memaksa seluruh warga BPKP
untuk lebih disiplin dan menghargai nilai kerja. Hasilnya terlihat jelas, kalau sebelumnya masih banyak
pegawai yang sering terlambat maka hal itu sudah mulai berkurang. Suasana kantor pun terlihat lebih
“meriah” dibanding sebelumnya.
Tonggak kedua adalah pembangunan budaya kerja yang semakin hari menunjukkan geliat perubahan
yang tak hanya terlihat secara fisik, namun juga non fisik. Tidak percaya? Lihatlah…begitu anda
memasuki lobby, dua banner siap menyambut. 5 sipa 1 sipo yang menjadi semboyan etnik BPKP Sulsel
segera mengingatkan akan nilai‐nilai yang menjadi landasan dalam bersosialisasi. BPKP Sulsel Ways
yang merupakan 12 aktivitas budaya kerja juga dapat ditemui.
Tak hanya kedua banner di lobby, begitu 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 dengan mudah bisa ditemui. Masih ada lagi, dengan mudah
anda pun akan menemukan pigura‐pigura yang berisi kata‐kata motivasi yang menggugah semangat.
Perubahan fisik lainnya adalah kenyamanan dalam pekerjaan. Perbaikan AC tidak dapat dipungkiri
berpengaruh banyak terhadap kinerja pegawai karena merasa lebih nyaman berfikir dan bekerja hingga
tanpa disadari waktu menunjukkan angka 5.00. Dan yang paling penting tentu saja kebersihan kantor,
terutama toilet.
Dari sisi non fisik, bisa dilihat dari kegiatan‐kegiatan budaya kerja seperti bedah buku motivasi yang
mendapat dukungan penuh dari Kabag TU dan Kaper. Kualitas bulletin yang anda baca saat ini tentu
sangat jauh jika dibandingkan dengan saat pertama kali terbit. Ini menunjukkan bahwa komitmen
untuk tak hanya memperindah penampilan sebuah bulletin tapi juga simbol dukungan atas tumbuhnya
ide‐ide kreatif sangatlah besar.

Perubahan terus digulirkan….
PKS Revolution adalah bagian yang sangat penting untuk merevitalisasi budaya kerja agar tak hanya
sekedar menjadi kegiatan‐kegiatan budaya yang jauh dari perbaikan kinerja. PKS Revolution adalah
sebuah upaya dan juga komitmen untuk meningkatkan profesionalitas auditor BPKP Sulsel agar siap
menghadapi tuntutan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dengan menjadi
auditor yang profesional dan berintegritas.
Tonggak‐tonggak perubahan yang telah dan terus ditancapkan adalah secercah harapan yang terlihat
jelas bahwa esok adalah masa depan yang cerah….
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INOVASI PRODUK :

TONI TRIYULIANTO

“MENUJU THE NEW BPKP…“

I.

PAPER TERBAIK 1 PFA TELADAN BPKP 2009

Mbah Surip mampu membaca peluang
pangsa pasar lagu- di Indonesia. Dengan
lirik yang sangat sederhana, Mbah Surip
berhasil menciptakan suatu produk musik
dengan membuat sesuatu yang berbeda
dari lagu-lagu yang sedang ‘booming’ di
pasaran.

LATAR BELAKANG

Tak Gendong… ke mana-mana
Asyik dong ..mau dong… lagi dong…
haaaaa….
Mendengar lagu Mbah Surip yang berjudul “Tak
Gendong”
membuat penulis tergelitik untuk
merujuk kepada satu pilihan topik paper yang
bertema “Inovasi Produk”. Kenapa lagu mbah
Surip yang berjudul “Tak Gendong” mampu
menyihir penulis menggerakkan jari jemari di
keyboard laptop? … Tidak lain dan tidak bukan,
Inovasi Produk adalah jawabannya.
Rekaman Mbah Surip yang menggebrak dunia
musik di Tanah Air lewat aliran Reggae ala Bob
Marley mampu membuat popularitas Mbah Surip
meroket. Padahal sebelumnya ia bukanlah siapasiapa, hanya seorang seniman jalanan. Dulu
Mbah Surip pernah kerja di sebuah perusahaan
pengeboran minyak. Merasa nasibnya kurang
baik, Mbah Surip mencoba peruntungan dengan
pergi ke Jakarta. Di Ibukota Jakarta, ia
bergabung dengan beberapa komunitas seni di
Bulungan, dan Taman Ismail Marzuki. Pada
suatu waktu, nasib menentukan lain. Mbah Surip
mendapat kesempatan untuk rekaman dan
akhirnya meraih kesuksesan seperti sekarang.
Menurut pendapat Penulis, Mbah Surip mampu
membaca peluang pangsa pasar lagu- di
Indonesia. Dengan lirik yang sangat sederhana,
Mbah Surip berhasil menciptakan suatu produk
musik dengan membuat sesuatu yang berbeda
dari lagu-lagu yang sedang ‘booming’ di pasaran.
Bagi penulis, Mbah Surip telah berhasil menjadi
‘berbeda (different) dibandingkan pesaingpesaingnya yang lain. Kalau dapat dikatakan,
bahwa Mbah Surip telah mampu menerapkan
teknik differensiasi dengan sangat tepat, yaitu
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suatu teknik pemasaran dengan membuat
sedemikian rupa suatu produk unggulan yang
berbeda dengan produk sejenis dari pesaing
yang ada di pasar.
Produk yang dihasilkan oleh seorang Mbah
Surip- lah yang menginspirasi penulis untuk
menuangkan ide, melihat dan menganalisa
sampai sejauh mana produk yang dihasilkan
BPKP dapat dikenal dan diterima oleh
masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan
menganalisa hubungan antara produk yang telah
dihasilkan oleh BPKP dengan teori marketingnya
Hermawan Kartajaya, Positioning, Differentiation
and Branding, dalam bukunya yang berjudul
“New Wave Marketing”. Pada bagian-bagian
selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran
secara sederhana mengenai kelemahan dan
kekuatan dari produk-produk yang telah
dihasilkan oleh BPKP.
II.

Positioning, Differentiation and
Branding
Hermawan Kartajaya (2008), dalam bukunya
yang berjudul “New Wave Marketing : The World
is Still Arround, The Market is Already Flat “
selalu menekankan pentingnya PDB (Positioning,
Differentiation and Branding) sebagai jurus jitu
strategi pemasaran. Dalam bukunya, Hermawan
mengatakan bahwa marketing itu bukan sekedar
marketing-mix atau yang dikenal juga sebagai 4P
(product-price-place-promotion),
tetapi
yang
utama adalah bagaimana suatu perusahaan bisa
memposisikan dirinya di pasar yang kompetitif
(positioning) dengan menciptakan suatu produk
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penerbitan modul-modul untuk meningkatkan
kompetensi SDM
BPKP
dan
…….diperlukan suatu
usaha yang luar biasa
dari internal BPKP untuk
lebih mensosialisasikan
positioning-nya sebagai
seorang Auditor Presiden
kepada stakeholde

Kasus rencana BPKP mengaudit KPK misalnya,
telah menuai banyak kritikan dan hujatan. Seperti
kita ketahui, sebagai respon atas pernyataan
Presiden tentang KPK, BPKP yang statusnya

diposisikan sebagai
Auditor Presiden langsung bersikap proaktif
dengan merencanakan untuk mengaudit KPK.
Namun ternyata, masyarakat umum menilai
negative atas rencana tindakan tersebut. Padahal
sebenarnya apabila kita menengok kembali
positioning BPKP, adalah hal yang wajar dan
biasa
jika BPKP mengaudit KPK. Sebagai
seorang Auditor Presiden, BPKP memang sudah
seharusnya bersifat aktif dalam merespon
kebijakan Presiden.
Namun dikarenakan
pemahaman stakeholder yang kurang atas
positioning BPKP, membuat
BPKP banyak
mendapatkan rintangan untuk lebih berkiprah di
market pengawasan.

menyebarkan kepedulian dan perlunya
penerapan GCG. Untuk pengembangan
penerapan GCG kedepan, BPKP terus
melakukan kajian dan pengembangan.
Beberapa issu yang saat ini sedang
mengemuka sehubungan dengan UU tentang
Perseroan Terbatas seperti Corporate Social
Responsisbility (CSR).
2) Manajemen Resiko
BPKP sebagai Auditor Intern pemerintah
yang proaktif dan terpercaya dalam
mentransformasikan
manajemen
pemerintahan menuju pemerintahan yang
baik dan bersih, telah mendorong penerapan
manajemen risiko di BUMN/D dengan cara
menciptakan produk unggulan BPKP di
bidang manajemen risiko untuk perusahaan.
Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 28
BUMN/BUMD yang bekerja sama dengan
BPKP dalam pelaksanaan manajemen resiko.

Untuk itu diperlukan suatu usaha yang luar biasa
dari internal BPKP untuk lebih mensosialisasikan
positioning-nya sebagai seorang Auditor Presiden
kepada stakeholder. Metode dan strategi
marketing yang tepat merupakan hal yang dapat
menumbuhkan kredibilitas BPKP dalam rangkat
memperkuat dan memperjelas ‘positioning’nya,
sehingga produk BPKP akan lebih kuat
eksistensinya dan mampu bersaing dengan para
kompetitor di bidang pengawasan.
II.2 Differentiation

3) Policy Evaluation
Dalam kaitannya dengan policy evaluation,
BPKP telah membentuk Policy Evaluation
Task Force (PETF). BPKP melalui PETF telah
membuka diri untuk melaksanakan kegiatan
evaluasi program yang telah/sedang/akan
dilaksanakan
oleh
intansi-instansi
pemerintah. Jenis-jenis evaluasi yang dapat
dilakukan dikelompokkan sesuai dengan
fokus penilaian suatu program atau
kebijakannya.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan
market competitive di bidang pengawasan, selain
memiliki main product berupa Laporan Hasil Audit
(LHA), BPKP juga meluncurkan beberapa Produk
Inovasi yang berhubungan dengan bidang
pengawasan, yaitu:
1) Good Corporate Governance (GCG)
Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG yaitu
komitmen, aturan main, serta praktik
penyelenggaraan bisnis secara sehat dan
beretika. Dalam rangka pengembangan dan
pengukuran penerapan GCG, BPKP telah
melakukan kajian, pengembangan dan

4) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA)
BPKP telah berhasil menyusun suatu
program aplikasi yang dapat digunakan oleh
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Berdasarkan produk-produk inovatif yang telah
dihasilkan oleh BPKP tersebut di atas,
menunjukkan bahwa BPKP sebagai suatu
organisasi sudah cukup berhasil menghasilkan
produk-produk unggulan yang berkualitas yang
mempunyai daya inovatif cukup tinggi. BPKP
telah memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga
dapat menghasilkan produk-produk
dengan
tingkat differensiasi yang sangat baik dan dapat
diterima oleh market/stakeholder. Apabila kita
melihat pesaing BPKP di pasar pengawasan
(BPK, Itjen, Inspektorat, Konsultan Keuangan),
maka dapat dikatakan hanya BPKP lah yang
mempunyai sekian banyak produk inovatif dan
variatif di bidang pengawasan yang sudah dapat
dikatakan terdiferensiasi.

pemda dalam rangka pengelolaan keuangan
daerahnya
melalui
Program
Aplikasi
Komputer SIMDA Versi 2.1. Program aplikasi
Komputer SIMDA Ver 2.1 ini dimaksudkan
untuk membantu pengelolaan keuangan
daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai
entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD
(entitas akuntansi). Adanya program aplikasi
ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih
kepada pemda terutama dalam penyusunan
APBD.
5) Assesment Centre
MAC-BPKP merupakan unit khusus di dalam
organisasi BPKP yang menyediakan jasa di
bidang
pengembangan
dan
evaluasi
personality
(assessment
center,
team
building, psikotest) pegawai. MAC-BPKP
merupakan satu unit satuan tugas yang di
tetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala BPKP Nomor 828/K/SU/2002 Tanggal
13 Desember 2002. Penciptaan dan
operasionalisasi
MAC-BPKP
merupakan
salah satu implementasi strategi SDM, yang
pada dasarnya ditujukan untuk membangun
sistem
yang
obyektif,
kredibel
dan
komprehensif dalam proses pengembangan,
seleksi, promosi dan mutasi para pegawai
yang berkinerja unggul.

Kotler (2006) mendefinisikan diferensiasi sebagai
tindakan merancang satu set perbedaan yang
berarti
untuk
memberikan
penawaran
perusahaan dari penawaran pesaing. Lebih lanjut
Kotler mengatakan bahwa pembeda produk
dengan
diferensiasi
yang
tinggi
adalah
keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan,
keandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan
rancangan. Sedangkan Hermawan Kertajaya
(2008) menambahkan bahwa positioning harus
didukung dengan diferensiasi yang solid, atau
bisa dikatakan diferensiasi adalah terjemahan
dari positioning. Jika positioning tidak didukung
dengan diferensiasi, maka ini hanya akan
menjadi janji kosong.
Namun demikian, selain kekuatan diferensiasi
produk yang dimiliki oleh BPKP, Penulis melihat
BPKP mempunyai sedikit kelemahan yang cukup
serius dalam hal penanganan dan penjualan
produknya ke market di bidang pengawasan.

6) BEST (BPKP Enterprise System Technology)
Untuk mencapai keberhasilan sebagai
katalisator
pembaruan
manajemen
pemerintahan,
pengembangan
sistem
informasi BPKP diarahkan untuk membangun
suatu sistem informasi yang terintegrasi yang
dapat diakses langsung oleh pimpinan, yang
selanjutnya disebut BPKP's Enterprise
System dan disingkat BEST.

Seperti kita ketahui bahwa asal muasal produk
BPKP semuanya didesain, disusun pedomannya,
dan di sosialisasikan ke seluruh perwakilan BPKP
oleh tim BPKP Pusat. Selanjutnya Perwakilan
yang merupakan kepanjangan tangan dari Pusat
bertugas untuk menjual produk tersebut kepada
stakeholder BPKP yang ada di wilayah kerjanya
masing-masing. Untuk main product BPKP yang
berupa penugasan audit dapat dikatakan tidak
memiliki permasalahan lagi, dikarenakan seluruh
auditor BPKP mempunyai background pendidikan
akuntansi yang sangat komprehensif. Namun
tidak demikian halnya dengan penugasan yang

7) Produk dari Tim Pengembangan Budaya
Kerja BPKP Pusat
Tim Pengembangan Budaya Kerja BPKP
Pusat telah menghasilkan produk Budaya
Kerja
seperti
Bimbingan
Teknis
Pengembangan Budaya Kerja, Pelatihan
Mindshifting,
Kegiatan
Outbound,
dan
Pelatihan Pelayanan Prima.
8) Produk – Produk lain dari Pusdiklatwas,
Pusbin JFA dan Puslitbang.
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oleh diferensiasi yang solid akan menghasilkan
brand image yang kuat.

bersifat ‘Non Audit’, seperti SIMDA. Produk Non
Audit ini memerlukan keahlian dari seorang
auditor yang lebih, artinya para auditor harus
lebih memiliki pengetahuan tambahan selain
akuntansi, misalnya saja pengetahuan mengenai
program komputerisasi.

Jika kita merujuk kepada definisi branding
tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa
sebagai suatu wholesale product di bidang
pengawasan, BPKP belum memiliki branding
sebagai institusi pengawasan yang handal yang
melekat di market share (pelanggannya).
Pengalaman
penulis
berinteraksi
dengan
masyarakat luas, ketika penulis memulai topik
pembicaraan tentang audit, kata-kata yang
teringat dan terlontar pertama kali dari pemikiran
masyarakat adalah BPK ataupun KPK. Dan
ketika mereka ditanyakan apa itu BPKP, mereka
menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat
(BPK-Pusat). Bahkan adapula yang mengira
bahwa BPKP adalah semacam kantor yang
melayani pengurusan BPKB Kendaraan.

Pengalaman penulis menjadi Pejabat Fungsional
Auditor (PFA) pada perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan, yang salah satu tugasnya
adalah “menjual” produk SIMDA, penulis
merasakan bahwa ada semacam ketidaksiapan
perwakilan dalam hal penyediaan tenaga penjual
produk SIMDA yang berkualitas seperti yang
disyaratkan di dalam SOP SIMDA. Tenaga
marketing SIMDA (auditor BPKP) yang
berkualitas masih sangat terbatas di Perwakilan
BPKP Sulawesi Selatan. Sedangkan permintaan
market terhadap produk ini cukup tinggi,
sehingga tenaga marketing SIMDA yang tersedia
harus bekerja dengan sangat extra keras untuk
memenuhi permintaan asistensi SIMDA baik dari
segi kuantitas maupun kualitas.

FG

Penulis
berpendapat
…..perlu dilakukan upaya
bahwa
yang lebih aktif dan ‘agresif’
kondisi
ini
oleh manajemen BPKP
disebabkan
untuk mendidik tenaga
oleh
image
‘marketing’-nya
dalam hal
masyarakat
pemahaman
dan
yang belum
penguasaan penggunaan
terbangun
produk….
atas
Branding
BPKP. Salah
satunya
disebabkan oleh kurangnya upaya pemasaran
yang dilakukan oleh manajemen BPKP. Selain itu
posisi BPKP juga cukup membingungkan
masyarakat luas. Di satu sisi, BPKP memiliki
peranan sebagai Auditor Presiden yang
membawa dampak bagi BPKP untuk bertindak
sebagai seorang auditor (represive). Namun di
sisi lain, BPKP juga harus bertindak sebagai
assistant/ konsultan (preventive) di bidang
manajemen melalui penugasan yang bersifat
asistensi. Kebingungan atas peran ganda BPKP
tersebut (Auditor dan Konsultan) menyebabkan
terhambatnya penanaman ‘brand’ BPKP di
lingkungan stakeholder.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa perlu
dilakukan upaya yang lebih aktif dan ‘agresif’ oleh
manajemen BPKP untuk mendidik tenaga
‘marketing’-nya
dalam hal pemahaman dan
penguasaan penggunaan produk, sehingga
produk BPKP tersebut dapat diterima oleh
market/stakeholder dengan lebih bermanfaat,
berhasil guna dan berdaya guna serta ‘dicari’,
oleh karena produk yang dihasilkan memiliki
differensiasi yang unggul dari produk-produk
lainnya dalam bidang pengawasan.

ED

II.3 Branding
Branding atau merk merupakan faktor terakhir
dari strategi pemasaran. Disini penulis berusaha
mengkaitkan teori tentang Branding dengan
kondisi riil branding BPKP.
Suryana
(2006) mendefinisikan merk sebagai suatu
kondisi dari perusahaan yang dapat dirasakan
oleh pelanggannya atau merupakan asosiasi atas
nilai yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan.
Sedangkan
Hermawan
Kartajaya
(2008)
menyebutkan bahwa branding harus diposisikan
dengan jelas dalam benak pelanggan, agar brand
identity-nya juga jelas. Positioning yang didukung

Penulis berpendapat, BPKP yang telah
memposisikan dirinya sebagai Auditor Presiden
dengan produk inovatif-nya yang terdiferensiasi,
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……untuk dapat memenangkan persaingan kompetitif di market pengawasan dan menjaga
eksistensinya, seluruh elemen di BPKP baik dari tingkat pusat maupun perwakilan harus secara
proaktif dan komprehensif melakukan pembenahan dan perbaikan organisasi dalam rangka
menciptakan ‘The New BPKP’….
Terakhir, proses penanaman image (branding)
BPKP di masyarakat luas juga masih
memerlukan perbaikan dan pembenahan melalui
penguatan peran atas produk yang dihasilkan
tersebut. Kebingungan masyarakat atas peran
ganda BPKP (sebagai auditor dan konsultan)
diharapkan dapat terjawab dengan penguatan
image melalui proses ‘Branding’ tersebut,
sehingga image/pencitraan BPKP sebagai leader
dalam hal pengawasan pemerintah dapat
terwujud.
Dengan demikian, untuk dapat memenangkan
persaingan kompetitif di market pengawasan dan
menjaga eksistensinya, seluruh elemen di BPKP
baik dari tingkat pusat maupun perwakilan harus
secara proaktif dan komprehensif melakukan
pembenahan dan perbaikan organisasi dalam
rangka menciptakan ‘The New BPKP’ di bidang
pengawasan
dengan
lebih
jelas
posisi
(competitive positioning), inovatif perbedaan
(innovative
differentiation)
dan
kuatnya
pencitraan (good branding).

seharusnya bisa membentuk image masyarakat
atas branding-nya. Sehingga apabila masyarakat
luas
mendengar
kata-kata
di
bidang
pengawasan, mereka langsung merefer ke
BPKP. Seperti halnya ketika kita mendengar
pasta gigi, pasti masyarakat secara umum
langsung mengingat merek Pepsodent atau
ketika mengingat mie instant langsung merefer ke
Indomie.
Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi
dari seluruh elemen di BPKP baik dari pihak
manajemen maupun pelaksana baik dari tingkat
pusat
maupun
perwakilan
untuk
dapat
menanamkan
branding
BPKP
kepada
masyarakat secara lebih kuat dan melekat.
III.

Kesimpulan

Sudah saatnya bagi BPKP untuk melakukan
akselerasi perubahan yang bersifat inovatif
menuju ‘The New BPKP”. Perubahan inovatif
tersebut ditujukan untuk dapat memenangkan
pasar kompetitif di bidang pengawasan.
Pengalaman BPKP di awal tahun 2000-an yang
diombang-ambing dalam ketidakpastian status,
menyebabkan
pihak
manajemen
BPKP
mengambil suatu langkah strategis untuk dapat
menyelamatkan organisasi. Langkah strategis
mendasar yang telah dilakukan oleh manajemen
BPKP adalah dengan mereposisi fungsi BPKP
sebagai Auditor Presiden. Reposisi tersebut
dikuatkan dengan adanya PP No. 60 tahun 2008
tentang SPIP, yang menegaskan peran dan
fungsi BPKP. Namun demikian, reposisi BPKP
tersebut belum sepenuhnya dipahami dan
dimengerti oleh masyarakat luas. Hal tersebut
menyebabkan BPKP masih mengalami hambatan
dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
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Produk inovatif yang telah banyak dihasilkan oleh
BPKP, masih memerlukan strategi yang lebih
matang dan terarah untuk dapat menjadikan
produk-produk
tersebut
menjadi
lebih
terdifferensiasi dibandingkan dengan produkproduk dari kompetitor lain dalam bidang
pengawasan.
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EXAMINING THE IMPLEMENTATION OF REMUNERATION IN
INDONESIAN PUBLIC SERVICE
1ST PRIZE AIGRP ESSAY COMPETITION

NUR ANA SEJATI

cause poor service delivery in some developing
countries. Traditional pay system is considered to

Introduction
Indonesian public service currently faces a huge
pressure to improve their performance. The public
has lost their trust on public organisation in delivering
good and services due to the poor performance. High
cost services resulted from the bureaucracy as well as
corruption are always attributed to the Indonesian
public services. That was no wonder if the public
demands the government to reform its bureaucracy.
To respond the demand the government has
introduced remuneration. The scheme has been
implemented in three organisations; the ministry of
finance, high court and the supreme audit board. The
government are currently examining some
government agencies proposals for remuneration to
get approvals. Remuneration has become the
government agenda to improve public services. It is
believed that improving payment system will
motivate public servants to perform well although the
government has to allot higher budget for human
resources in public organisation. This paper will argue
that the idea of introducing remuneration, which link
performance and pay, in Indonesia has some
potential problems. To some extent performance
based pay is effective to motivate people. However,
the practice of remuneration in some countries
suggests that it even discourages employees to
perform well if the scheme fails to link performance
and reward. Rather than promoting remuneration
which required the government has to spend much
budget on it, giving recognition and link performance
with career development seems to be much more
sensible to improve public organisation performance
in Indonesia.

Rather than promoting remuneration
which required the government has to
spend much budget on it, giving
recognition and link performance with
career development seems to be much
more sensible to improve public
organisation performance in Indonesia
discourage staff to improve their capacity and
perform well. The absence of incentive has also
weakened staff’s commitment to the organisation
mission. Underpinned by the assumption of
expectancy theory, performance‐related pay expects
individual employees to choose to perform to the
level that maximises their best interest (Perry cited in
O’ Donnel 1995). Armstrong and Murlis (Cited in
Baruch, Wheeler and Zhao 2004, p. 247) point out
that the advantages of the PRP schemes is
establishing
a
clear
relationship
between
performance and pay so that they provide the most
direct form of financial motivation available. The link
between individual and organisational goal is obvious.
As a result, satisfying employees is expected to
contribute to improve organisation performance.
Potential Problem
Linking performance and individual rewards,
however, is difficult in practice. Measuring individual
performance in public organisation is more
problematic compared to that of in private. The
difference objective between individual and
organisation interest in public sector are the main
cause of the difficulties. In private sector the
productivity of individuals can be linked directly to the
goal of business to maximize profit. In public sector,
on the other hand, it is hard to find the indicator of
individual performance due to the difficulty in
quantifying performance (Goss 2000, p. 83).
Moreover some job is difficult to attribute to

Theoretical underpinning PRP
Proponents of merit pay or performance‐related pay
(PRP) defend that linking performance with payment
will motivate public servants to perform well. The
main reason for some governments adopt merit pay is
that it will improve organisation performance through
people. Poor payment system is often blamed as the
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individual performance as they are conducted by
teamwork. As a result, the failure to link performance
and reward pay may weaken teamwork cohesion. The
achievement of organisation goal is basically the
product of all members of the organisations. Every
member contributes to the public organisation’s
performance. The problem in merit pay is the
difficulty to link organisation performance to
individual performance. Campbell, Champbell and
Chia (1998, p. 132) highlight that the problem of the
implementation of merit pay is the issue of
interrelated performance where the work tasks of
two or more individuals are tied together. Senat
Standing Committee on Finance and Public
Administration (SSCFPA cited in Wood) point out that
individual contributions are difficult to separate from
those of a team. As a result, it is difficult to assign
performance to each member of agency. Although
merit pay scheme offer distributive justice, inability to
link performance and pay will undermine teamwork
and increased friction between those eligible for
performance bonuses (O’Donnel). In some cases,
merit pay can make employee pursue to engage in
activities that directly related to reward attainment
and neglect other important but less tangible aspects
of the job (Campbell, Campbell & Chia 1998, p. 133).

should conduct job analysis, job grading and personal
assessment to assure that employees received reward
based on the work they contribute. However, without
doing downsizing, remuneration will produce
inefficiency and ineffectiveness because public
servants are highly paid but remain having low
performance.
Furthermore,
implementing
remuneration
in
Indonesian public service seems to be an elusive idea.
Some argues that remuneration is part of government
political agenda. The decision to approve the ministry
of finance to implement PRP is because of the
minister’s interests. This is because the minister is the
decision maker in approving government’s agencies
budget. Up to now, the public still doubt whether the
implementation of PRP has improve the performance
of the ministry of finance, the supreme audit board
and the high court. Moreover, the impact of
remuneration which has been introduced is still
questionable. The underlying argument for the
implementation of remuneration scheme in Indonesia
is that it can motivate public servants to perform well
and to reduce corruption. Inability of the ministry of
finance to achieve tax collection in 2007 year budget
shows that the impact of the new payment system
remains unclear (…). Moreover, the fact that some
Customs employees catch in the act receiving bribe
last year indicates that improving payment system
fails to reduce corruption (…). This is because
remuneration is always associated with increasing
public servant income significantly. Most public
servants hopes that remuneration will be
implemented in their agencies as they think that
remuneration will boost their salary. They rarely think
that remuneration has some consequences in
improving their performance.

Moreover, in order to achieve the ultimate goal of
merit pay some pre‐condition should be present.
Recent development of OECD countries shows that
public service reform is not only improving payment
system, but also applying downsizing, enhancing
individual accountability, giving greater flexibility and
freedom (Shim 2001). Pursuing merit pay without
meeting the pre‐condition will result in
ineffectiveness. The adoption of merit pay system
requires some reform in bureaucracy. The devolution
of human and financial resources is the prerequisite
as the system require flexibility in managing the
resource. Devolved human and financial resources
enable public managers to have freedom to reward
their employees based on their performance. In
contrast centralised human resource will find the
system hard to implement as employees appraisal
need adequate feedback in order to achieve fair pay
system. To do so, the government should allot more
money on it. It might be true that before
remuneration scheme proposal approved agencies

With regard to the budget allocation, implementing
PRP in Indonesia will stimulate budget deficit. The
implementation in the three agencies has encouraged
other agencies to demand the implementation of
remuneration scheme. If all government agencies at
central and local government demand remuneration,
public service is in danger. Currently, the biggest item
in government expenditure is for public servant
salary. At local government level, the amount of the
budget for salary is much higher than for the public

12

which have stable politic and economy. However,
implementing remuneration in developing countries
seems to be an elusive idea. Besides the result is
unclear, the budget constraints are the main
argument to consider in adopting this idea. The more
budget allocate for human resources will inevitably
endanger public service delivery. This is because less
investment set aside for increasing the economic
activities. In addition, working as public servants in
Indonesia is a competitive job. Compared to the salary
rate at private sector, public servants receive better
payment. Hence, even without remuneration many
people intends to work in public sector besides the
job security offered.

realm. The adoption of merit pay in Indonesia may
deteriorate public service. The ability of the
government to provide excellent public goods may be
even worse due to the lack of budget allocation.
Moreover, evidence suggests that pay is not the main
motivator for public servants improve their
productivity. It might be true that wage matter in the
private sector. The competitiveness among
companies has encouraged employers to achieve
efficiency by improving employees’ productivity.
Moreover, the flexibility in the workplace has increase
employees turnover so that companies have to retain
high performing people by adopting merit pay. Goss
(2001) argues that the different objective of private
and public sector has made the implementation of
merit pay fail in public organisation. Merit pay may
even demotivate employees when they receive
merely a 'satisfactory' rather than an 'outstanding'
rating (Milkovich and Wignor cited in O’Donnel).
Jurkewitz (cited in Baruch, Wheeler and Zhao 2004, p.
159) elucidates that financial incentives rarely come
first amongst sources of motivation, in public sector.
Moreover, he elaborates that managers in the public
sector first expect to make a contribution to decision‐
making, a stable future, the possibility of a leadership
role, to use their skills and to learn something. In
conjunction with Jurkewitz, Gaertner (cited in
O’Donnel) founds that officials put pay at the last list
of among other factors motivating people. Foster,
Parston, and Smith’s study at eight public
organisations and two private organisations in the
U.K. also support the argument that payment is not
the main factor motivating public servants to perform
well (2007). They reveal that proper recognition and
delegation as well as effective communication are the
crucial determinant in bringing became high
performing organisation. Emery (2004) also supports
that non‐monetary form of remuneration, such as the
organisation of working hours, improvement in
equipment and work resource and the development
of skills are highly valued by civil servants.

Therefore, improving service delivery does not
necessarily oblige the government to spend much
money on salary. Giving formal and informal
recognition and praise out‐performed public servants
is less costly and much more effective to motivate
them. Study on the high performing organisation
suggests that recognition is the first factor motivating
managers in public organisation to work (Foster,
Parston, and Smith 2007). Goss ( 2001, p. 85) also
finds that public recognition of well task fulfilment
and successfully achieving organisation’s objectives is
one thing that cost nothing can improve performance
of the individual and the division or department in
public service. However, less public organisation to
use recognition to award those who contribute in
meeting organisation performance in Indonesia.
The practice of giving public recognition can be seen
in what currently Finance and Development
Supervisory Board implements1. Following the
Ministry of Manpower Decision number 25/2002 to
build organisation culture, the board has introduced
public recognition by selecting the best performance
employees in every regional office. Those who are
selected will not only receive certificate in an augural
event but also clear career development. The board
has shown the commitment to praise well‐performed
employees by awarding promotion to the upper level
position. The implementation of giving public
recognition and linking it with career development

Proposed Solution
Regarding the complex bearing remuneration the
government should delay the implementation of
remuneration. Improving public service salary may
not be a major problem for developed countries

1

My experience as public servants in Finance and
Development Supervisory Board
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well. Furthermore, boosting salary when there was
budget constrain may harm service delivery. Evidence
suggests that money is not the main factor motivating
people work in public organisation. Besides job
security, the main factor encourage public servants to
perform well is recognition, delegation and
motivation. Hence, committing to give recognition
and awarding clear career development is more
effective and less costly than linking performance and
pay
which
is
susceptible
to
fail.

since two years ago has arouse employees hope that
being well‐performed employees will generate some
benefits.
Conclusion
To sum up, remuneration as part of PRP theoretically
enables to boost employees’ motivation to work.
Nevertheless, it is difficult to link individual job and its
outcome. Inability to implement fair and transparent
PRP may even discourage public servants to perform
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MENGEMBALIKA
AN BUDAYA KERJA
A KEPADA
A FITRAH‐NYA
Nur Anaa Sejati, Ak, MPA
M
J
Judul
di atass memang beernuansakann lebaran….ttetapi bukann karena idul fitri saya buat
b
tulisan ini. Saya
hanyaa sekedar bereksperim
men dan mencoba
m
m
melakukan
akrobat kata-kata. Pada intinyya, saya hannya ingin meengaitkan
antaraa budaya keerja dengan kinerja indiividu dan organisasi
o
……. men
ngapa sete
elah sekia
an
sektorr publik. Ya..rasanya
Y
semakin daalam terlibaat dalam
tahun be
erbaju ola
ah raga
kegiattan budaya kerja semakkin sulit meencari benanng merah
kinerja instansi
i
pe
emerintah
h
yang menghubunngkannya dengan
d
kineerja organisaasi. Apa
ya begitu
u-begitu sa
aja?
benar pengembaangan budaaya kerja akan meninngkatkan
kinerja PNS kita?
Mengap
pa spirit sp
portifitas
dan kom
mpetisi yan
ng sehat
d
suam
mi saya.
Suatuu ketika saaya terlibat diskusi dengan
tidak me
ewujud da
alam
Sebaggaimana biaasanya, dia selalu mellemparkan kritiknya
tindak ta
anduk apa
aratnya?
yang tajam tenntang kinerjja pegawai negeri siipil. Dia
memppertanyakan
‘mengaapa
haruus
ada
jum’at
b
bersih?’,’me
ngapa haruss berpakaiann olah ragaa di hari jum
m’at untuk para PNS?’’, “Bukannyya malah
m
mengurangi
produktifitaas”. Lalu sayya jawab sekkenanya ‘karrena hari jum
m’at hari yanng pendek’. Di balas
lagi, ‘siapa yang
y
membu
uatnya jadi peendek?’. Nah lho..
Sebagai salaah satu angg
S
gota satgas budaya kerrja, saya meerasa bertannggungjawabb untuk mem
mberikan
jawaban yanng jelas apaa kaitan beersih, olah
r
raga
dan kinnerja. Saya sendiri tidaak terlalu
f
faham
menggapa hamp
pir seluruh instansi
p
pemerintah
m
mewajibkan
seluruh peggawainya
u
untuk
berseeragam olah
h raga. Baarangkali
k
karena
bersih dan olaah raga meerupakan
b
bagian
dari budaya keerja. Menurrut saya
p
premis
terseebut masih bisa diperddebatkan.
K
Kalau
mem
mang benar,, mengapa setelah
s
sekian
tahuun berbaju olah raga kinerja
instansi pem
merintah ya begitu-begiitu saja?
M
Mengapa
sppirit sportiffitas dan koompetisi
y
yang
sehat tidak mew
wujud dalam
m tindak
t
tanduk
aparratnya? Atau
u mengapa setelah
a
ada
jum’at bersih kantornya masih tetap
d
dekli-dekil
ajja? Kalau deemikian yanng terjadi,
a
artinya
penggembangan budaya keerja tidak
m
memberi
konntribusi samaa sekali padaa perbaikan kinerja indivvidu ataupunn organisasi.
penggembangan
yang
kapasitass
pribadi
baraangkali tidakk secara lanngsung berppengaruh
padaa
kinerjaa
organisaasi.
Sebaagaimana
ekstrakulikuler, budaya kerja
k
saya anggap

Pada awalnnya, saya mengibaratka
P
m
an kegiatann
b
budaya
kerja sama dengan kegiaatan-kegiatann
e
ekstrakulikul
ler di sekollah. Tak heran, usulan-u
usulan
kegiaatan yang saaya ajukan lebih
l
kepadaa
15

ssebagai waddah untuk menyalurkan
m
n hobby dann
b
bakat
serta pengembangaan diri.

mem
mbuat keggiatan-kegiattan budayaa kerja
mennjadi salah arrah atau mungkin bisa dikatakan
d
telahh terjadi seekulerisasi budaya
b
kerjja. Kerja
diannggap bukann sebagai budaya
b
dann budaya
tidakk dianggapp sebagai bagian darri kerja.
Implikasinya addalah muncuul dua kegiaatan yang
tidakk saling meenunjang ataau bahkan tidak
t
ada
hubuungannya saama sekali, kegiatan
k
buddaya dan
kegiiatan kerja. Padahal
P
sehaarusnya mereeka tidak
bisa dipisahkan.

Kesalahan persepsi
K
p
ini sepertinya disebabkann
k
kesalahan
m
memahami
arrti kata budaaya kerja ituu
s
sendiri.
Selam
ma ini buday
ya dan kerjaa lebih seringg
d ceraikan dari pada disatukan sebagai
di
s
satuu
k
kesatuan
maakna yang uttuh. Budaya lebih seringg
d
diartikan
seebagai hasill budi dayya manusia.
K
Kalau
dilihaat dari peng
gembangan kebudayaann
itu
sendirri,
ia
leebih
dekaat
dengann
p
pengembang
gan-pengemb
bangan seni. Dalam
m
k
kerangka
peembangunan
n kebudayaaan nasional,
m
misalnya,
keebudayaan selalu
s
dikaittkan dengann
u
upacara-upac
cara tradisiional, kesennian daerahh
a
ataupun
karyya sastra. Di sisi lain, keerja diartikann
s
sebagai
kerjja itu send
diri. Maksuudnya, kerjaa
d
dianggap
sebbagai salah satu wujud pemenuhann
t
tugas
yang harus dilak
kukan. Atau,, kerja jugaa
d
dianggap
sebagai satu
u-satunya cara untukk
m
mencari
uanng. That’s it. Kerja tiidak pernahh
d
dianggap
sebbagai bagian
n dari budaaya. Atau iaa
t
tidak
pernahh dianggap
p sebagai bagian
b
darii
s
sebuah
workk of art yang
g akan membberikan nilaii
e
estetika
yanng tinggi jika disenttuh dengann
s
sepenuh
jiwaa.
D
Dualisme

m
makna

itu
ulah

yang

Kalaau begitu,, bagaimaanakah seharusnya
menndesain sebuuah kegiatann budaya keerja yang
Se
elama ini budaya dan
d
kerja
leb
bih sering
g di ceraikan dari
pa
ada disatu
ukan seba
agai satu
u
ke
esatuan makna
m
yan
ng utuh
mem
mpunyai penngaruh terhaadap kinerja individu
dan organisasi. Rhenald Kasali
K
dalam
m Change
menngatakan baahwa budayya kerja ataau biasa
disebbut dengann budaya korporat
k
meembentuk
idenntitas, mempperkuat imaage, positionning dan
penccapaian tujuuan. Dia mencontohka
m
an image
Coca-Cola tidakk dapat dipissahkan dari manusiam
mannusia Coca--Cola yangg dibentuk sebagai
mannusia yangg siap “berperang”
“
dalam
peersaingan. Demikian
D
p
pula
halnyaa dengan
H
Harvard
Bussiness Schoool, Citibankk, Britsh
Airways, Microsoft
M
daan lain sebbagainya.
Artinya, agar
a
budayaa organisassi dapat
memberi pengaruh possitif terhadapp kinerja
maka buddaya yangg dibangunn harus
mempunyaii hubungann langsung dengan
tujuan utam
ma organisasi.

barangkalii

Bagaimanaa dengan BPKP?
B
Vissi BPKP
adalah meenjadi audiitor presideen yang
responsif, interaktif daan terpercayya untuk
mewujudkaan akuntabiliitas keuangaan negara
yang berkuualitas. Inti dari visi tersebut
a
adalah
menj
njadi auditoor yang ressponsive,
intteraktif dann terpercayaa. Kegiatan budaya
kerjaa yang memberi
m
dam
mpak pada kinerja
tentuunya harus diarahkan pada
p
pencappaian visi
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tersebut. Dengan kata lain, kegiatan budaya
kerja harus diarahkan pada bagaimana
membangun image dan membentuk identitas
auditor BPKP sebagai auditor yang responsive,
interaktif dan berintegritas bukan pada kegiatankegiatan kebudayaan yang jauh dari pencapaian
visi organisasi.

DARI BENTANGAN LANGIT

Dari bentangan langit yang semu

Caranya???
Kembali
kepada
fitrah…Maksudnya, kegiatan budaya kerja harus
menyatu pada core business BPKP itu sendiri.
Dengan demikian, kegiatan peningkatkan
kualitas hasil audit, pelayanan asistensi kepada
pemda yang maksimal dan lain sebagainya
harus ditingkatkan karena ia bagian terpenting
dari kegiatan budaya kerja. Esensi budaya kerja
adalah kerja itu sendiri. Yaitu, bagaimana
memberikan nilai tambah pada kerja yang
dihasilkan sehingga ia menjadi sesuatu yang
bisa memperkuat image, positioning dan
branding organisasi. Sedangkan kegiatankegiatan yang bersifat ‘budaya’ hanyalah
sekedar intermezo yang dampaknya terhadap
kinerja organisasi sangatlah kecil.

Ia, kemarau itu, datang kepadamu
Tumbuh perlahan. Berhembus amat
panjang
Menyapu lautan. Mengekal tanah
berbongkahan
menyapu hutan !
Mengekal tanah berbongkahan !
datang kepadamu, Ia, kemarau itu
dari Tuhan, yang senantia diam
dari tangan-Nya. Dari Tangan yang
dingin dan tak menyapa
yang senyap. Yang tak menoleh
barang sekejap.
EMHA AINUN NADJIB
Antologi Puisi XIV Penyair Yogya,
MALIOBORO,
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PENDIDIKAN GRATIS DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Nur Ana Sejati, Ak., MPA
Apalagi, selama ini tingginya biaya pendidikan
diakui turut memarginalkan sebagian besar
masyarakat dari dunia pendidikan. Tulisan
berikut akan mencoba mengupas bahwa
pendidikan gratis tidak hanya bisa dipandang
sebagai salah satu pelayanan dasar kepada
masyarakat, namun ia pun merupakan salah
satu modal dalam pembangunan ekonomi
suatu daerah.

Sejak diterapkannya pemilihan kepala daerah
langsung (Pilkada) di negeri ini, program
pendidikan gratis menjadi sangat populer. Isu
ini menjadi ”dagangan” paling laris yang
dijajakan oleh para calon kepala daerah.
Masyarakat pun nampaknya menjadikan janji ini
sebagai salah satu pertimbangan dalam
menentukan kepala daerahnya. Syahrul Yasin
Limpo pun mengusung isu ini untuk mendulang
suara masyarakat. Makanya, setelah dilantik
sebagai Gubernur, agenda pertama yang
menjadi
pekerjaan
rumahnya
adalah
bagaimana menerapkan pendidikan gratis di

Produk Pelayanan Dasar
Perbedaan pemaknaan akan suatu program
pemerintah tentu saja akan mempengaruhi
hasil dari program itu sendiri. Memaknai
pendidikan gratis sebagai suatu wujud
pelayanan dasar kepada masyarakat tentu
akan berbeda dengan memaknai pendidikan
sebagai salah satu faktor yang mempunyai
pengaruh besar terhadap perekonomian
daerah. Hal yang lebih buruk adalah
menjadikan program pendidikan gratis sebagai
tujuan akhir. Artinya, keberhasilan pemerintah
menggratiskan
biaya
pendidikan
bagi
masyarakat
sudah
dianggap
sebagai
keberhasilan kepala daerah dalam bidang
pendidikan. Dengan kata lain, kepala daerah
sudah dianggap berhasil memenuhi janji
kampanye.

......pendidikan gratis tidak
hanya bisa dipandang sebagai
salah satu pelayanan dasar
kepada masyarakat, namun ia
pun merupakan salah satu
modal dalam pembangunan
ekonomi suatu daerah.

Memang, penerapan pendidikan gratis bisa
menekan
angka
drop-out
sekaligus
meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah serta
memperpanjang angka rata-rata lama sekolah.
Namun demikian, membaiknya indikatorindikator pendidikan ini tidak serta merta
memperbaiki kinerja bidang pendidikan. Apalagi
untuk membangun sumberdaya manusia yang
bisa menambah akumulasi modal manusia atau
human capital sebagai salah satu faktor dalam
pembangunan ekonomi daerah.

seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Gayung pun
bersambut. Hampir seluruh calon kepala
daerah
kabupaten/kota
di
Sulsel
pun
mengikutinya. Termasuk Walikota Makassar
yang baru beberapa minggu ini dilantik.
Selama ini, program pendidikan gratis lebih
sering
dipandang
sebagai
salah
satu
perwujudan pemberian pelayanan dasar
kepada masyarakat, sebagaimana halnya
pelayanan kesehatan. Memang, sebagai salah
satu hak dasar, pemerintah mempunyai
kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang
dapat
menjangkau
seluruh
masyarakat.

Determinan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Di sisi lain, memandang program pendidikan
gratis sebagai salah satu modal dalam
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pembanguna
p
an ekonomii daerah sa
ama halnya
a
d
dengan
melihat program
m ini sebaga
ai salah satu
u
p
program
y
yang
mendukung
tercapainya
a
k
kesejahteraa
an masyarak
kat. Berbaga
ai riset telah
h
m
membuktikan
n bahwa ku
ualitas pendiidikan suatu
u
n
negara
mem
megang pe
eranan pen
nting dalam
m
m
menumbuhk
kan perekono
omian daera
ah.
R. Florida, dalam
R
d
risetny
ya, memapa
arkan bahwa
a
m
menurunnya
a perekonom
mian di Am
merika pada
a
p
periode
tahu
un 2000 salah satunya disebabkan
n
m
menurunnya
a tingkat investasi di bidang
g
Dia juga menekankkan adanya
p
pendidikan.
a
h
hubungan
yang sangat erat antara
a kreativitass
d
dan
inovasi sebagai ha
asil dari inve
estasi dalam
m
b
bidang
pe
endidikan dengan pertumbuhan
p
n
e
ekonomi.

Selanjutnya, Elhanan Helpman dalam The
S
e
M
Mystery
of Economy
E
Growth
G
meng
gungkapkan
n
b
bahwa
inovvasi adalah
h salah satu
s
faktor,
d
disamping
in
nstitusi dan politik,
p
yang mempunyai
p
pengaruh
b
besar
terh
hadap
p
pertumbuhan
n
e
ekonomi.
D
Dalam
upay
ya mencarii penyebab
b
m
mengapa
se
ebagian negara kaya da
an sebagian
n
la
ainnya misskin dengan menggun
nakan data
a

bandingan berbagai negara, Helman
perb
men
ngambil kesimpulan bahwa bukan akumulasi
mod
dal fisik atau
u physical capital
c
accu
umulation
atau
upun
tekn
nologi
yan
ng
memp
pengaruhi
perb
bedaan terse
ebut.
Baikk negara ma
aju maupun negara berkkembang
pada
a dasarnya berinvestassi pada messin-mesin
dan teknologi yang bisa dianggap memacu
pertumbuhan ekonomi. Namun ternyatta bukan
kedu
ua faktor itu yang menja
adi penyebab utama.
Justtru inovasi lah
l
yang mempunyai
m
p
pengaruh
besa
ar terhadap
p pertumbuh
han ekonom
mi. Yang
dima
aksud inova
asi di sini adalah ba
agaimana
sese
eorang ata
au perusah
haan atau bahkan
pem
merintah seka
alipun bisa membuat
m
terobosanterobosan yang bisa me
emanfaatkan
n modal
yang
g dimilikinya
a, termasuk modal fisik ataupun
man
nusia atau bahkan teknologi. Joseph
Schumpeter, da
alam Capita
alsm, Sociallism and
Dem
inovasi
mocracy, bahkan
b
m
mengaitkan
deng
gan produk baru, prosess produksi yang baru
atau
u teknolog
gi, pasar-p
pasar yang
g baru,
orga
anisasi yang baru dan in
nput baru.
Dala
am kaitannyya dengan program pe
endidikan
yang
g dapat memberikan
n kontribussi pada
pem
mbangunan ekonomi daerah, pe
enerapan
pend
didikan gra
atis saja tentu
t
tidakk cukup.
Prog
gram pendid
dikan gratis tidak bisa dipungkiri
d
mem
mbawa pe
engaruh la
angsung terhadap
kuan
ntitas siswa
a yang be
ersekolah. Memang,
M
diha
arapkan den
ngan semakkin banyaknyya siswa
yang
g bersekola
ah semakin banyak ilm
mu yang
dipe
eroleh karen
na semakin panjang ang
gka ratarata lama berssekolah. Namun, tanpa
a adanya
peng
gembangan ataupun pe
erubahan pa
aradigma
pend
didikan te
ermasuk ju
uga penga
alokasian
angg
garan-angga
aran pendidikan di daerrah yang
lebih
h baik, sulit memunculan
n siswa-sisw
wa kreatif
dan mampu berinovasi
b
sebagaiman
na yang
dika
atakan oleh Helpman
H
dan Schumpetter.

TIP
PS
Dengan Meembiasakan mematikan
m
televisi di rum
mah kita berawal dari kitta sebagai Orangtua yangg harus
konsisten untuk
u
tidak menyalakann TV...atau kalaupun
k
belum bisa, kitta beri wakttu semingguu sekali
n hal tersebuut...dan sabtu-ahad, anakk kita ajak bermain
(sabtu-ahadd)...tapi kalaau kita bisa membiasaka
m
b
keluar ataupun bersilaaturahmi ke saudara, dan sekalipun anak nontonn TV, tidak akan
a
betah...karena
b
bukuu, cerita
sudah terbiiasa tidak noonton TV, dann untuk kesehhariannya..kiita bisa alihkkan dengan bermain
buku, bacaa buku.....dissitulah peran Orangtua ygg pro Aktif..Insya Allah bisa..dan sayya pun coba hal ini
sudah bisa...dan kita haarus sering menyalakan
m
s
semangat
buaat anak-anakk kita terhadap buku...daan insya
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Allah anak akan suka buku
b
(eramusslim.com)

Matikan Televisi,
T
Nyaalakan Sem
mangat Bacaa Buku

Inisiasi program pendidikan gratis layak untuk
mendapatkan penghargaan. Setidaknya hal ini
menunjukkan komitmen kepala daerah terhadap
pengakuan
hak
dasar
masyarakat.
Namun,
mengintegrasikan program pendidikan ke dalam suatu
sistem perekonomian tidak hanya memberikan manfaat
yang besar buat masyarakat tapi juga untuk daerah,
lebih khusus bagi pemerintah daerah.

Sumber
daya
seperti ini akan
mampu
menciptakan
produk-produk
baru, perubahanperubahan proses
produksi
atau
teknologi
yang
dapat
meningkatkan
efisiensi sekaligus
menembus pasarpasar yang baru .....

Sebagaimana investasi keuangan, investasi dalam
modal manusia pun akan memberikan tingkat
pengembalian berupa pertumbuhan ekonomi melalui
sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sumber
daya seperti ini akan mampu menciptakan produkproduk baru, perubahan-perubahan proses produksi
atau teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi
sekaligus menembus pasar-pasar yang baru yang pada
akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
produk domestik regional bruto (PDRB).
Memandang pendidikan dalam kerangka pembangunan
ekonomi daerah merupakan bagian dari program jangka
panjang yang tidak bisa ditempuh dalam satu periode
kepemimpinan kepala daerah. Dengan kata lain,
dampak dari investasi kepala daerah dengan
mengalokasikan sumber daya pada dunia pendidikan
tidak bisa dilihat dalam waktu lima tahun selama masa
kepemimpinannya. Ia membutuhkan suatu perencanaan
jangka panjang yang sebenarnya dalam kerangka
pembangunan daerah sudah tercakup dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD). Untuk itu, agar pemerintah daerah dapat
mengambil manfaat dari sumber daya manusia (SDM)
yang dimiliki, mau tidak mau program-program
pendidikan harus diarahkan kepada investasi pada
modal manusia yang dapat menghasilkan pertumbuhan
ekonomi melalui inovasi dan kreatifitas SDM daerah.

The key to successful leadership today is influence, not
authority
Kenneth Blanchard
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OTONOMI AWARD
MENDORONG KOMPETISI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh : Damargo Hadiono, Ak. ME
Jumlah uang pusat yang beredar di
Salah satu tuntutan reformasi yang
daerah sebenarnya tidak hanya bersumber dari
digulirkan pada tahun 1998 adalah perubahan
Dana Perimbangan. Dana Dekonsentrasi dan
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini
Dana Pembantuan meski
dilakukan melalui pelimpahan
kewenangannya masih di
sebagian kewenangan pusat
pegang oleh Departemen
kepada Pemerintah Daerah
…..untuk memastikan Otonomi
dan LPND terkait yang
sehingga daerah diberikan
pelaksanaan kegiatannya
kewenangan yang lebih luas
Daerah telah berjalan sesuai
ada di daerah semakin
untuk
menyelenggarakan
dengan tujuannya maka perlu
menambah uang pusat
pemerintahan.
dilakukan evaluasi. Untuk
beredar
di
daerah.
Setelah selama masa
melihat keberhasilan
Sehingga
berdasarkan
Orde Baru penyelenggaraan
data, jumlah dana pusat
pemerintahan dilaksanakan
pelaksanaan otonomi, salah
yang beredar di daerah ke
secara
sentralistik,
era
satu media di Sulawesi Selatan
daerah mencapai sekitar
desentralisasi dalam wadah
berinisiatif
memberikan
award
65
%
dari
jumlah
Negara Kesatuan Republik
kepada Pemerintahan Daerah
pengeluaran APBN.
Indonesia kemudian dimulai,
Dengan
dasar
ditandai dengan lahirnya UU
yang dianggap berhasil
kewenangan yang dimiliki
Pemerintahan Daerah tahun
melaksanakan otonomi
dan sumber daya yang
1999 yang kemudian diubah
daerah…
dikuasai yang semakin
dengan UU No 32 Tahun
besar, seyogianya cita-cita
2004.
Seluruh
urusan
tujuan
otonomi
dapat
pemerintahan kecuali untuk
tercapai.
Paling
tidak
untuk politik luar negeri,
setiap daerah harus menunjukkan keadaan
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
yang lebih maju dibanding sebelum adanya
fiskal nasional, serta agama kemudian
otonomi.
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan
Oleh karena itu untuk memastikan
otonomi, daerah diberi kewenangan lebih luas
Otonomi Daerah telah berjalan sesuai dengan
untuk menentukan sendiri pengelolaan sumber
tujuannya maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk
daya yang dimiliki guna meningkatkan
melihat keberhasilan pelaksanaan otonomi,
kesejahteraan
rakyatnya,
menyediakan
salah satu media di Sulawesi Selatan
pelayanan
umum
yang
baik
dan
berinisiatif
memberikan
award
kepada
mengembangkan daya saing daerah.
Pemerintahan Daerah yang dianggap berhasil
Pelimpahan wewenang kepada daerah
melaksanakan otonomi daerah.
diikuti juga dengan pelimpahan pembiayaannya
Gaung pemberian Otonomi Award ini
melalui transfer dana ke daerah dalam bentuk
sangat terasa karena media tersebut dalam
Dana Perimbangan.
DAU, DAK, Dana Bagi
beberapa edisi selalu mengekspose rangkaian
Hasil Pajak serta Dana Otonomi Khusus yang
kegiatan pelaksanaan kegiataan penilaiaan.
berasal dari Dana Perimbangan, pada saat ini
Apalagi direncanakan yang akan menyerahkan
merupakan sumber pembiayaan dominan
award adalah orang nomor dua di Indonesia,
dalam penyelenggaraan pemerintahaan pada
Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Bulan Mei ini.
hampir seluruh daerah, terlihat pada APBD
masing-masing pemerintah daerah.
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Kabupaten/Kota
a, di setiap Provinsi
P
dibe
entuk Tim
Dae
erah.
Tim Daera
ah di Sulaw
wesi yang dibentuk
untu
uk menilai 23
2 Kabupate
en/Kota me
elibatkan
perssonel dari Inspektorat Provinsi, Bappeda
serta
a Sekretariiat Daerah dalam lin
ngkungan
Pem
mprov Sulaw
wesi Selatan
n, BPKP da
an BPS.
Hasil penilaian sementara telah diperoleh dan
juga
a peringkat Kabupaten
n/Kota. Hassilnya 4
pem
merintah daerah me
emperoleh prestasi
San
ngat Tinggi, 17 daerah memperoleh
m
h prestasi
Ting
ggi dan 2 daerah meperoleh prestasi
Sed
dang. Rekap
pitulasi hasil penilaiannyya terlihat
dala
am tabel di bawah
b
ini:

Pembe
erian
penghargaan
tersebutt
memang pa
m
antas dilaku
ukan agar pemerintah
h
d
daerah
berkkompetisi da
alam menyellenggarakan
n
p
pemerintaha
annya sehing
gga semang
gat otonomi
d
daerah
terlakksana sesua
ai dengan citta-citanya.
Media telah melak
kukan evalua
asi terhadap
p
p
penyelengga
araan
pe
emerintahan
daerah.
M
Masyarakat
mungkin akan
a
bertan
nya kenapa
a
p
penghargaan
n kepada pemerintah daerah
d
yang
g
b
berhasil
me
enyelenggara
akan peme
erintahannya
a
tidak dilaku
ukan oleh Pemerinta
ah. Apakah
h
tidak
p
pemerintah
mempunya
ai
upaya
a
a yang dila
s
sebagaiman
akukan med
dia tersebutt
u
untuk
menillai keberha
asilan penye
elenggaraan
n
p
pemerintaha
an?. Padahal pemerintah daerah
h
telah mengg
gunakan ua
ang pusat yang haruss
d
dipertanggun
ngjawabkan efektifitasnyya.
terhadap
Sebena
arnya
evaluasi
p
p
penyelangga
araan peme
erintahan da
aerah telah
h
terlebih dah
hulu dilakukan oleh pemerintah.
B
Berdasarkan
n PP 6 Tahun 2008, Pemerintah
h

Prestasi
No
1 Sang
gat Tinggi
2 Ting
ggi
3 Sedang

Jum
mlah
4
17
2
23

aian
Indikator Penila
Kom
mpetisi penyyelengaraan pemerintah
h daerah
seba
agai pelakssanaan oto
onomi daera
ah yang
dige
elar oleh media dan Pem
merintah Pu
usat yang
dala
am hal ini dilakukan
d
Timda bisa ja
adi akan
men
nghasilkan pemenang
p
y
yang
berbed
da. Pada
saatt ini Timda te
elah mengan
ntongi nama
a Pemda
yang
g akan men
nduduki perringkat satu
u sampai
dua puluh tiga di
d Provinsi Sulawesi Sela
atan.
Yang menjadi persoalan
p
adalah akankkah hasil
peniilaian akan sama
s
antara
a Pemerintah
h dengan
med
dia tersebutt?. Jika be
erbeda ten
ntu akan
men
nimbulkan ke
ebingungan bagi banya
ak orang.
Massyarakat mu
ungkin akan
n bertanya kenapa
dapa
at terjadi ?.
Penggunaan metode
m
dan indikator penilaian
yang
g berbeda untuk menillai penyelen
nggaraan
pem
merintahan daerah,
d
tentu
u dapat mem
mberikan
hasiil yang berbe
eda. Oleh ka
arena itu, dissini akan
dico
oba diuraikan
n dimana lettak perbedaa
annya?

melakukan
m
si
penye
elenggaraan
n
evaluas
p
pemerintaha
an Tahun 2007 terhad
dap seluruh
h
daerah dan
p
pemerintah
n provinsi. Berdasarkan
B
n
k
ketentuan
te
ersebut akan
n diberikan penghargaan
p
n
b
bagi
3 Provvinsi dan 10
0 Kabupaten
n/Kota yang
g
b
berhasil
dala
am penyelen
nggaraan pe
emerintahan.
U
Untuk
melaksanakan penilaiaan
n terhadap
p

Messki tidak be
egitu menge
etahui secara detail
baga
aimana me
etode penila
ainnya, nam
mun dari
apa yang telah diekspose pada tangg
gal 5 Mei
2009
9 ukuran yang digunakan oleh
h Media
daerah
terse
ebut untuk melihat keberhasilan
k
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adalah pada Proses yang dilakukan pemerintah
daerah. Sebagai contoh untuk menilai
keberhasilan
pelayanan
kesehatan,
indikatornya adalah Komitmen Anggaran dalam
APBD dan Ketercukupan SDM Sarana dan
Prasarana yang terlihat dari jumlah Puskemas/
Pustu, peningkatan Puskemas, Rekruitmen
Dokter Spesialis, Inovasi dalam Penyediaan
Fasilitas di Puskesmas serta Kemitraan antara
Bidan
dan
Dukun
dalam
peningkatan
persalinan.

Di sisi lain penilaian berdasarkan indikator
Proses belum dapat secara langsung
menggambarkan keberhasilan otonomi daerah.
Sebagai contahnya Program Pendidikan Gratis
akan dinilai berhasil jika dapat menurunkan
angka buta aksara, menaikan angka partisipasi
anak sekolah dan angka kelulusan siswa,
bukan hanya sekedar pada alokasi sumber
daya.
Penilaian
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahaan
daerah,
dengan
adanya
otonomi, perlu dilakukan guna menilai
keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan
otonomi. Pemberian Award kepada pemerintah
daerah yang berhasil menyelenggarakan
pemerintah daerah akan mendorong kompetisi

Sementara Timda dalam menilai keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak
hanya pada Proses tetapi juga pada hasil
Capaian
Kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagai contoh untuk melihat
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
Kesehatan variabel yang dinilai antara lain :
Alokasi Anggaran Kesehatan, Keberadaan
Standar Operating Prosedur dan Inovasi yang
dikembangkan. Untuk capaian kinerjanya
variabel yang dinilai antara lain: Cakupan
Komplikasi Kebidanan yang ditangani, Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat miskin, Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD serta
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC.

Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila
kita tidak dapat bekerja dengan
kecintaan, tapi hanya dengan
kebencian, lebih baik tinggalkan
pekerjaan itu. Lalu, duduklah di
gerbang rumah ibadat dan terimalah
derma dari mereka yang bekerja
dengan penuh suka cita.
(Kahlil Gibran)

Penutup
Upaya yang telah dilakukan kedua pihak
tersebut patut mendapat penghargaan meski
dari sisi penilaian masih perlu mendapat
perbaikan. Kondisi awal daerah yang berbeda
akan menyebabkan capaian kinerja tidak sama.
Daerah yang pada awalnya dengan kondisi
tertinggal meskipun memiliki peningkatan
kinerja yang lebih baik dari daerah lain bisa jadi
belum dapat mengejar daerah lain yang dari
dahulu sudah jauh lebih maju. Ibarat berlomba
lari, demi keadilan pelari start pada posisi yang
sama di belakang garis sehingga pemenang
ditentukan dari kecepatan larinya. Demikian
pula untuk keadilan ukuran peningkatan kinerja
akan lebih baik dibanding sekedar posisi
capaiannya.

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan otonomi. Dengan pemberian
award
ini
mememotivasi
penyelenggara
pemerintahan
untuk
mengedepankan
kepentingan pelayanan masyarakat sehingga
akhirnya masyarakat akan merasakan adanya
peningkatkan kesejahteraan rakyat, penyediaan
pelayanan
umum
yang
baik
dan
berkembangnya daya saing daerah yang lebih
cepat.
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POLA YANG JELAS UNTUK ROTASI PEGAWAI

Damargo Hadiono, Ak.ME

bibit pegawai yang baik, pegawai harus diasah
I
kemampuannya sehingga bobotnya memadai.
Issu rotasi fungsional antar bidang di
Pengembangan kemampuan pegawai bermanfaat
Perwakilan BPKP Sulsel santer terdengar akan
bukan saja bagi individu tersebut tetapi juga bagi
dilakukan dalam waktu tidak lama lagi. Kali ini
organisasi.
merupakan lanjutan rotasi yang telah dilakukan
Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
sebelumnya yang hanya mengenai fungsional
Pengendali
Teknis.
Konon,
rotasi
sudah
harus disadari dimiliki oleh instansi dan juga setiap
direncanakan dan dirapatkan sehingga
rotasi
pegawai. Lingkungan Pengendalian yang kuat
mungkin saja sudah ditetapkan pada saat tulisan ini
sebagai fondasi SPIP dibangun oleh seluruh pegawai
dimuat. Akan tetapi, isu tersebut bisa jadi hanya
baik pimpinan dan pegawai yang berkomitmen,
berintegritas dan berkualitas. Perputaran pegawai
sekedar isu belaka, tidak terealisasi, namanya juga
dari satu bidang ke bidang lain harus dimaknai agar
issu.
supaya
pegawai
memiliki
Isu rotasi seperti juga
pengetahuan
dan
keahlian
mutasi pegawai merupakan issu
Isu rotasi seperti juga
sehingga
kompetensinya
yang sangat hangat dibahas.
mutasi pegawai
meningkat.
Bahkan, pembicaraan tentang hal
Dengan rotasi, pegawai
ini kadang sama serunya dengan
merupakan issu yang
pembahasan
issu
politik.
akan mempunyai pengetahuan
Tanggapan terhadap isu ini
dan pengalaman beragam tidak
sangat hangat
berbeda antar pegawai. Bagi
hanya di satu bidang saja. Selain
beberapa pegawai, hal ini
itu
perputaran
pegawai
dibahas. Bahkan,
merupakan
sarana
untuk
memancing untuk mencari tahu
pembicaraan tentang
mempraktikan ilmu yang telah
apakah dirinya terkena rotasi atau
didapat. Alangkah sayangnya jika
tidak serta mencari tahu akan
hal
ini
kadang
sama
teori‐teori audit keuangan yang
ditempatkan di bidang mana.
dimiliki tidak pernah diterapkan
Akan
tetapi
pegawai
lain
serunya dengan
untuk
mengaudit
Laporan
menanggapi dengan cara yang
Keuangan seperti PDAM ataupun
berbeda bersikap masa bodoh
pembahasan issu
BUMN
ataupun
BUMD.
terkena rotasi atau tidak ataupun
politik
Pengetahuan
Akuntansi
akan ditempatkan di bidang mana
saja.
Pemerintahan yang telah didapat
Perputaran
pegawai
selama
pendidikan
akhirnya
fungsional terakhir kali dilakukan lebih dari 1,5
ketinggalan karena tidak mengikuti perkembangan
akuntansi pemerintahan yang saat ini sering
tahun yang lalu, sebelum saya kembali berada di
mengalami perubahan. Ataupun pengetahuan
Perwakilan BPKP Tahun Sulsel bulan Mei 2008.
investigasi yang diperoleh melalui PKS akan
Berdasarkan rotasi sebelumnya, fungsional yang
membeku
tidak
dipraktikan.
Rotasi
juga
berada di bidang‐bidang saat ini tidak jauh berbeda
memberikan kesempatan bagi pegawai untuk
dengan pada saat saya meninggalkan Makasar,
mengikuti perkembangan pengetahuan yang tidak
akhir tahun 2005. Banyak pegawai yang masih tetap
didapat pada saat mengikuti pendidikan seperti
di bidangnya tidak mengalami perputaran meskipun
penerapan Good Corporate Governance.
sudah lama berada di bidang tersebut.
Pengelolaan sumberdaya manusia dimulai
Seorang pegawai dengan pengalaman
dari perekruitan, pembinaan pegawai selama
beragam akan memiliki nilai lebih dibanding
bekerja hingga mengantarkan pegawai siap
pegawai lainnya ataupun dibanding internal auditor
menghadapi pensiunnya. Setelah mendapatkan
ditempat lain. Internal auditor di Bawasda misalnya
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Pola
a yang jelas untuk rotasi dengan krite
eria apapun perlu disusun
d
a
agar
rotas
si
dian
nggap seb
bagai ses
suatu yan
ng alami dan yang
g terpentiing akhirn
nya dapatt
men
ndukung kepentinga
an peningk
katan bobo
ot pegawa
ai dan kine
erja instan
nsi
ttidak akan memilki
m
pun
ngetahuan yang
y
lengkap
p
d
dalam
bidang audit operasional,
laaporan keu
uangan, invvestigasi
s
serta
pem
mberian
jasa‐jasa
k
konsultasi
seeperti yang dimiliki
o
oleh
Auditor BPKP. Dengan itu
juga instansii sebenarnyaa telah
m
mempersiapk
kan
pem
mimpin‐
p
pemimpin
m
masa
depan
n yang
seluruh
m
memang
m
menguasai
b
bidang.
Akan tetapi, Rotaasi tidak
b
boleh
menggganggu ko
ontuinas
p
perencanaan
kegiatan instansi
y
yang
telah dibuat. Agar tercapai
t
tujuan
terseb
but, perlu suaatu pola
r
rotasi
yang jelas. Dengaan pola
t
tersebut
dan jika waktun
nya tiba
p
pegawai
akaan tahu diri
d
dan
m
merasa
rotaasi sebagai suatu
p
proses
yangg wajar. Sebagai
s
sesuatu
yang alami, pimpiinan‐pun
t
tidak
akan merasa dip
pusingkan
m
mencari
wakttu yang tepat dan menghabiskan waktu
u
d
dengan
perttimbangan‐pe
ertimbangan agar rotasi
y
yang
dilakukan tidak menggganggu kinerja kantor.
da pola rotasi
Kriterria yang biasaa terdapat pad
a
adalah
berd
dasarkan lam
manya seseorang telah
h
b
bertugas
di suatu bidang. Dengan kriteria ini
s
sebenarnya
seperti sebuah alarm wakttu yang akan
n
m
mengingatkan
n kapan seorang peggawai haruss
b
berotasi
ke bidang
b
lain. Ketika
K
setelah ditetapkan
n
w
waktunya
misalnya setiaap pegawai yang sudah
h
b
bertugas
3 tahun di suatu
s
bidangg dia haruss
m
mengalami
rotasi maka pegawai terrsebut sadarr
b
bahwa
waktu
unya telah tib
ba untuk rotaasi ke bidangg
laain.
Selain
n itu, perputaran pegawaai seyogyanyaa
d
dilakukan
dallam interval waktu yang tidak terlalu
u
laama, dapatt dilakukan dua kali dalam satu
u
t
tahunnya.
Intterval waktu antara Rotasi yang terlalu
u
laama akan mengakibatkkan kebingun
ngan karenaa

p
y
yang
banyak sehingga
rotassi memuat penumpang

konttinuitas kegiatan akan terganggu. Dengan
pertimbangan menjaga kontinuitas akhirn
nya rotasi
yangg demikian
n tetap akan meninggalkan
penu
umpang‐penu
umpang lam
ma yang tid
dak akan
teran
ngkut.
Dengan
n interval waktu antara ro
otasi yang
tidakk terlalu lam
ma, misalnyaa setiap enaam bulan
sekali, hambatan
n pelaksanaan kegiatan karenea
nya rotasi teerminimalisir. Jika kita yaakin SDM
adan
kita
yang
k
konon
men
nurut
oran
ng
luar
kemampuannya baik
b dan merrata, maka ro
otasi kecil‐
kecilan dapat dilakukan tanpa mengganggu
pereencanaan kegiatan yang ad
da dan pemain‐pemain
pelapispun akhirn
nya tersiapkan.
Pola yang
y
jelas untuk
u
rotasii dengan
p
disusun
n agar rotasi dianggap
kriteeria apapun perlu
sebaagai sesuatu yang alami dan yang terpenting
akhirrnya
dapaat
mendu
ukung
kep
pentingan
peningkatan bobo
ot pegawai daan kinerja insstansi.
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YA
ANG TER
RSISA DA
ARI FORU
UM BUDA
AYA KERJ
JA
DAN PE
ENGHARG
GAAN PE
EGAWAI TELADAN BPKP 2009
Oleh: Toni Trriyulianto
Kerjaa seluruh unitt / perwakilan
n BPKP.

Perhelatan
n
akbar Fo
orum Budayaa
Kerja
BPKP
dan
n
Pemberian
n
Pengharggaan Pegawai
Teladan BPKP tahun
n
2009 berrakhir sudah.
Program
Annually,
m
yang berlangsung di
Magelangg
dilaksanakan selamaa
s
seminggu,
dari tanggal 10 Agustus sd
d. 15 Agustuss
2
2009.
Acaraa tersebut dibuka oleh Menteri
an Aparaturr Negara, Bapak
P
Pendayaguna
B
Taufikk
E
Effendi,
d
dan
d
dihadiri
o
oleh
K
Kepala
B
BPKP
D
Didi
W
Widaya
d
di,
B
Bapak
S
Sesma,
d
dan
D
Deputi
B
BPKP,
K
Kepala
P
Perwakil

Dalam seremoni pembukaaan forum, diselipkan
d
launching baju seeragam Batik BPKP dimanaa Menpan
berkkenan memakkaikan Batik Seragam
S
BPK
KP kepada
salah
h satu persserta forum..
Ikrar Jan
nji unutk
melaaksanakan PIIONIR juga dikumandang
d
gkan oleh
para role model BPKP dan diikuti oleh segenap
Kelompok Budaaya Kerja (KBK) dari seluruh
perw
wakilan BPKP..
KP Sulsel Berjjaya
Budaaya Kerja BPK
Perw
wakilan BPKP Sulawesi Selatan, kali ini menjadi

“STAR OF CH
HAMPION” untuk
u
tampil di acara
f
forum
BUKA
A. Kelompokk BUKA BPK
KP Sulsel
berhasil menempatkan dirinya sebagaii finalis 10
besar Unit/Perwakilan sebagai Unit/Perwakilan

an / Unitt
dari
10
0
Finaliss
Budayaa
Kerja,
40
0
Pegawai
Teladan dari
seluruh unitt
/
Perwakilan
n
BPKP, dan
n
Kelompokk
Budayaa
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yyang telah beerhasil menggimplementassikan Budayaa
K
Kerja.
Disamping itu PFA Teladan BPKP Sulsel, Toni
T
Triyulianto,
A juga berhasil menemb
Ak
bus 10 besarr
F
Finalis
PFA Teladan
T
BPKP
P dengan Krreatifitas dan
n
Inovasi Cemerlang.
D
Dalam
presen
ntasi Budaya Kerja‐nya, Kepala
K
Bagian
n
Tata Usaha
U
BPKP
P
Sulsel (Didi Sujadi,,
mengambil
Ak),
tema “BPKP SULSELL
SUDAH
H BERUBAH
H
BUNG…
…”
Video
o
wind of changee
S
dalam
m
BPKP SULSEL
hal
penerapan
n

Telaadan
PFA
BPKP
dengan
Pegaawai
mem
mpresentasikaan paper –nya
–
yang berjudul
“Inovvasi Produk …. MENUJU
U THE NEW
W BPKP”.
Dalam presentasi pertaman
nya, Toni Triyulianto
T
dipilih oleh Dewaan Juri untuk masuk ke baabak Final
3 besar dan kembali
k
haru
us mempresentasikan
papeernya di hadaapan Dewan Juri
J Kehormaatan, yang
terdiri dari Kep
pala Biro Umum BPKP, General
nager PT Telkkom, dan Kettua Kelompo
ok Budaya
Man
Kerjaa Pusat BPKP
P, serta di had
dapan seluruh peserta
Foru
um. Dalam presentasinya
p
a yang berd
durasi 20
menit, dan akhirrnya terpilih sebagai Peggawai PFA
Telad
dan Terbaik I se‐ BPKP di Indonesia.
Acarra Forum Budaya Kerja ditutup dengan
dibacakannya hasil Pemenangg Unit/Perwaakilan dan
p
pemenang
Pegawai
Teladan
BPKP.
moga apa
Sem
yan
ng telah
di
laaksanakan
dapat
benar‐
benar
e
ermanfaat
bagi
kejayaan
BPKP.
Am
min…

budaya kerja yang berdurrasi 17
b
m
menit
cukup membuat peserta
p
f
forum
dan
n
dewan
juri
t
terperangah…
… Apresiasi yang
s
sangat
luar biasa dib
berikan
s
seluruh
peseerta kepadaa Tim
B
Budaya
Kerja BPKP Sulsel. Hasil
d
dari
presenttasi BUKA BPKP
S
Sulsel,
men
nempatkan BPKP
S
Sulsel
sebagaai peringkat ke‐4,
d mendapaatkan penghaargaan
dan
k
khusus
dari Keepala BPKP se
ebagai
U
Unit/Perwakil
lan
dengan
d
p
peubahan
bu
udaya kerja paling
s
signifikan.
S
Sedangkan
To
oni Triyuliantto, Ak
m
menunaikan
tugas nya dengan
d
b
baik
sebagai finalis 10 besar
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MAKNA INTEGRITAS
Abdul Samid Monri
menyukseskan
apa
yang
telah
menjadi
Kata integritas sering kita baca atau dengarkan di
kesepakatan, atau sesuatu yang telah ditetapkan
berbagai literatur atau pemberitaan mass media,
bahkan nilai luhur kedua BPKP adalah integritas.
bersama.
Memberikan
komitmen
berarti
Namun apa sebenarnya makna integritas itu. Dalam
mengikatkan diri pada sesuatu dan berupaya keras
buku saku BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
untuk memenuhinya. Jelas bahwa di dalam
disebutkan bahwa integritas adalah loyalitas dan
komitmen tercakup nilai yang tinggi terhadap
bertanggung jawab dalam setiap
kesatuan,
keutuhan,
dan
tindakannya di dalam organisasi.
keberhasilan kelompok.
seseorang dikatakan
Menurut salah seorang pakar
Untuk mengetahui besarnya
komitmen seseorang, periksalah
bahwa, Integritas (sense of
memiliki integritas
dengan
sungguh‐sungguh
integrity) berasal dari kata integer
seberapa
tinggi
ia menempatkan
yang bermakna satu. Nilai
apabila ia selalu
hal yang menjadi komitmennya
integritas diartikan sebagai sikap
itu dalam hal :
mental yang menjujung tinggi
bersikap
kesatuan, keutuhan (wholeness)
Skala Prioritas. Seseorang disebut
mengedepankan
atau kebersamaan yang erat
benar‐benar berkomitmen bila ia
terpadu. Interitas juga berarti
meletakannya sebagai prioritas
keutuhan dan
kesatuan antara pikiran –
utama
dalam
sikap
dan
perkataan – perbuatan. Jadi,
tindakannya.
persatuan di
seseorang dikatakan memiliki
Dukungan sumber daya. Tinggi
lingkungannya,
dengan
integritas apabila ia selalu
rendahnya sebuah komitmen
bersikap
dapat diukur pula dari seberapa
mengedepankan
membuktikan diri
besar
yang
bersangkutan
keutuhan dan persatuan di
memberikan dukungan dengan
lingkungannya,
dengan
mangatakan apa yang
menyediakan sumber daya yang
membuktikan diri mangatakan
dikuasainya
demi keberhasilan
apa
yang
dipikirkan
serta
dipikirkan serta
tujuan yang telah ditetapkan dan
melakukan apa yang telah
melakukan apa yang
disepakati bersama. Sumber daya
dikatakannya. Istilahnya, “satu
kata dengan perbuatan” tidak
yang dimaksud dapat berupa
telah
dikatakannya.
cukup mewakili arti integritas
sumber dana, namun yang lebih
karena orang dapat melakukan
utama adalah pikiran, waktu,
persis seperti yang ia katakan
tenaga, dan jangan lupa satu hal
namun dengan membawa pikiran atau maksud
penting, yaitu “hati!”.
berbeda, hidden agenda.
Konsistensi. Orang tersebut konsisten dalam
Selanjutnya sang pakar tersebut mengemukakan
menghadapi hambatan yang ada. Seberapa besar
upaya dan seberapa ngotot yang bersangkutan
dalam integritas setidaknya tercakup 6 (enam) nilai,
menghadapi tantangan, tekanan, halangan dan
yaitu nilai komitmen, nilai kejujuran, nilai
hambatan yang menghadang, menentukan tinggi
kebersamaan, nilai kepedulian, nilai etika dan nilai
kesetiaan.
rendahnya komitmennya.
1 Komitmen
Kreativitas. Seberapa kreatif yang bersangkutan
Kata komitmen yang diterjemahkan dari bahasa
mencari jalan keluar yang berbeda dari biasanya,
Inggris commitment, mengandung pengertian
serta
jeli
mengembangkannya
dalam
tekad, janji, niat, semangat yang tinggi untuk
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menyelesaikan hal tersebut dengan tuntas, tidak
bekerja secara tanggung.
Rencana dan Langkah Tindak Lanjut. Seberapa
rinci dan jelas tindak lanjut dijabarkan dalam
langkah‐langkah konkret. Bila hal ini tidak
dilakukan, biasanya yang terjadi adalah hanya lips
service semata.
Agar lebih jelas, silahkan lihat format mengukur
level komitmen seseorang atau diri sendiri pada
lampiran artikel ini.
Kejujuran
Disamping komitmen, integritas mencakup pula
nilai kejujuran, yakni jujur pada diri sendiri dengan
benar‐benar mengatakan apa yang dipikirkan dan
benar‐benar melakukan apa yang dikatakan, serta
jujur kepada orang lain dengan mewujudkan apa
yang telah disepakati bersama.
Kebersamaan
Integritas mencakup pula nilai kebersamaan yang
ditengarai
dalam
sikap
dan
perilaku
mendahulukan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi sesaat. Disadari sepenuhnya
bahwa kepentingan pribadi akan terpenuhi dengan
berlebih jika kita berani menundanya, demi
pencapaian yang lebih besar.
Kepedulian
Di dalam integritas juga terkandung nilai peduli,
yaitu ikut memerhatikan (concern). Dalam hal ini
berarti peduli pada kepentingan orang lain, pada
kesulitan mereka, kebutuhan mereka, serta juga
peduli pada kegembiraan mereka. Ikut merasa
gembira ketika mereka bahagia dan berempati
ketika mereka sedang mengalami kesulitan.
Etika
Orang yang memiliki integritas juga menjunjung
tinggi nilai etika. Ia selalu bersikap etis dalam tutur

kata dan tindakan sesuai dengan kepeduliannya
pada sesama dan lingkungannya.
6 Kesetiaan
Tidak ketinggalan adalah nilai kesetiaan yang juga
terkandung dalam integritas. Setia pada
kebenaran, pada kesepakatan, atau tujuan‐tujuan
bersama. Seseorang memiliki integritas tidak akan
meninggalkan begitu saja atau mengkhianati
kelompoknya, mengail di air keruh atau menjadi
musuh dalam selimut. Dia juga tidak akan bermuka
dua, bersandiwara, atau mempunyai agenda
tersembunyi.
Tidaklah heran bila integritas seringkali merupakan

Kita sebagai karyawan BPKP (sebagai salah
satu organisasi/lembaga pengawasan milik
pemerintah), selayaknya menjadikan
makna integritas sebagai satu kesatuan
yang utuh dalam setiap kita berpikir
tuntutan utama dalam banyak organisasi atau
kelompok. Bahkan bisa dikatakan semua kelompok, tak
terkecuali kelompok radikal, kelompok eksklusif, serta
gangster‐gangster kriminal menuntut integritas yang
mutlak dari setiap anggotanya.
Kita sebagai karyawan BPKP (sebagai salah satu
organisasi/lembaga pengawasan milik pemerintah),
selayaknya menjadikan makna integritas sebagai satu
kesatuan yang utuh dalam setiap kita berpikir –
berucap dan berbuat yang ditopang oleh komitmen
yang tinggi, kejujuran, kebersamaan, kepedulian,
menjujung etika dan kesetiaan dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang
berkualitas.

To live is to change, and to be perfect is to change often
John Henry
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FORMAT MENGUKUR KOMITMEN

ABDUL SAMID MONRI, SE

Anda dapat mengukur tinggi-rendahnya komitmen seseorang atau diri anda sendiri terhadap sebuah hal dengan memberikan
nilai 1 = sangat rendah, nilai 2 = rendah, nilai 3 = sedang, nilai 4 = cukup, dan

nilai 5 = tinggi pada format berikut :
Nilai

Item yang dinilai

1

1. PRIORITAS
1)

Mendahulukan hal tersebut dikerjakan daripada yang lain

2)

Menyisihkan dulu hal lain yang datang kemudian

2. SUMBER DAYA
1)

Memikirkan dan menyediakan pikiran untuk hal itu.

2)

Menyediakan waktu bagi dirinya dan orang lain untuk mengerjakannya.

3)

Memberi hati dan mencintai hal itu.

4)

Menyediakan sumber dana yang diperlukan.

5)

Menyediakan SDM yang cukup dan kompeten.

3. KONSISTENSI
1)

Upaya mencari dan menyelesaikan hambatan yang menghadang

2)

Ngotot mempertahankan kelangsungan hal tersebut.

3)

Teguh dalam menghadapi tekanan dan sinisme.

4. KREATIVITAS
1)

Rajin mencari cara baru agar lebih efisien atau lebih efektif.

2)

Jeli melihat pola-pola baru pemecahan masalah.

3)

Menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas, minimal sesuai ekspektasi.

5. RENCANA DAN TINDAK LANJUT
1)

Menetapkan target serta sasaran antara dengan cermat dan jelas.

2)

Membuat langkah-langkah rinci untuk mencapai setiap sasaran antara.

3)

Memonitor dan evaluasi pelasanaan langkah yang telah ditetapkan.

4)

Menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas, minimal sesuai ekspektasi.

30

2

3

4

5

Karena sudah pasti
datangnya, maka sikap
terbaik adalah
menyambutnya ,
sebagaiman kita punya
pengalaman bersiap-siap
dan bahkan menunggu
datangnya wisuda, hari
ulang tahun, hari lebaran,
atau peristiwa lain yang
kita yakini pasti, padahal
tingkat kepastiannya
tidak sebanding dengan
datangnya peristiwa
kematian

Selamat datang kematian
(Nasehat terindah dalam hidup)
Johanis Bokko, SE
Barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah senantiasa berbuat kebajikan dan jangan sekalikali berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah (QS Al-Kahfi [8]:
110)
Lima menit yang lalu ketika anda mengambil, membuka, dan
membaca buku jauh lebih panjang jaraknya ketimbang kematian
yang senantiasa mendekat. Karena, yang lalu telah berlalu dan
tidak bisa dipanggil kembali, sementara kematian sudah pasti
setiap saat akan mendekat dan tidak bisa dihentikan atau disuruh
berbalik arah.
Karena sudah pasti datangnya, maka sikap terbaik adalah
menyambutnya , sebagaiman kita punya pengalaman bersiap-siap
dan bahkan menunggu datangnya wisuda, hari ulang tahun, hari
lebaran, atau peristiwa lain yang kita yakini pasti, padahal tingkat
kepastiannya tidak sebanding dengan datangnya peristiwa
kematian.”Dimana pun kamu berada, niscaya maut akan menemui
kamu sekalipun kamu berlindung di balik tembok yang tinggi dan
kokoh (QS An-Nisa [4]:78).
Rasulullah pernah bersabda bahwa hidup di dunia bagaikan masa
tanam, dan hasil panennya nanti dinikmati setelah meninggal. Oleh
karena itu kita bisa berempati dengan logika dan perasaan petani
yang begitu bergairah menanam dan mengurusi tanamannya
dengan kasih dan antusiasme, baik karena cinta pada
pekerjaannya maupun karena membayangkan datangnya hari
panen. Jikan harapan dan ramalan petani tentang hasil panennya
adakalanya meleset dan mengecewakan, mungkin akibat hama
wereng atau rusak akibat banjir, maka hokum sebab – akibat dari
prilaku manusia bersifat mutlak. Siapa menanam kebajikan di dunia
akan panen kebajikan di akhirat, dan siapa menanam keburukan
maka akan panen kesengsaraan. Al-Quran memberikan ilustrasi,
orang-orang yang durhaka dan mengingkari nikmat Tuhan, ketika
maut telah datang baru muncul penyesalan dan memohon pada
Tuhan agar dikembalikan lagi kedunia untuk berbuat kebajikan
karena selama hidupnya lebih banyak berbuat kejahatan ( AlMukminun [23]: 99-100)
Sungguh sangat menyejukkan merenungkan sifat Allah
yang Mahakasih. Kalau kalau seorang hamba berbuat kejahatan,
maka dosanya hanya sebesar kejahatannya. Tetapi kalau
seseorang hamba berbuat baik, pahalanya berlipat-lipat . Bahkan
Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memohonh pertolongan
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dan ampunan pada Allah dengan sungguh-sungguh, khususnya di waktu malam di saat yang lain tidur,
maka Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan hamba-Nya. Allah tidak tega melihat hambaNya pulang dengan tangan kosong, mirip orangtua tidak akan sampai hati menolak permintaan anakanaknya walaupun sekali waktu sang anak menyakiti perasaan orangtuanya.
Allah mengajarkan agar kita selalu berusaha memperberat timbangan kebaikan dari timbangan
keburukan. Agar kita menutup rekaman keburukan dengan amal kebajikan.
Ya Allah, Engkau pencipta kehidupan dan kematian. Dalam genggaman-Mu nasib diri kami dan
semesta ini. Tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu kami tak akan tahu apa makna dan tujuan hidup ini.
Terlalu sedikit yang kami ketahui tentang lapis-lapis kehidupan yang Engkau ciptakan.
Ya Allah, bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, untuk bisa menatap dan
menerima anugerah hidayah dan cahaya kasih-Mu sehingga kami selalu istikamah, optimis, dan
produktif dalam menjalani kehidupan ini. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadikan
semua desah napas dan langkah kaki sebagai zikir dan sujud kepada-Mu. Agar kami selalu merasa
khusyuk bersujud di atas sejadah panjang, terbentang sampai ke pintu kematian.

Tips Makan Sehat Saat di Kantor
Memilih menu yang seimbang
Meskipun makan di warung atau restoran, hendaknya memilih menu makanan yang seimbang. Ada sayurannya,
karbohidrat yang cukup, dan tidak terlalu banyak lemak. Menu yang seimbang tak identik dengan harga yang mahal.
Mengonsumsi buahbuahan
Buah‐buahan merupakan sumber vitamin. Semakin bervariasi buah yang kita makan akan semakin baik. Memang,
kendala utamanya adalah sulitnya mencari pedagang buah yang mangkal dekat kantor. Hal ini bisa diatasi dengan
berbekal buah‐buahan dari rumah.
Selalu menyempatkan makan pagi
Mungkin ini yang sering terlupakan, apalagi tempat bekerja jauh dari rumah sehingga harus berangkat pagi‐pagi. Jika tak
sempat makan pagi di rumah, bawalah bekal–sepotong roti misalnya–untuk dimakan setibanya di kantor.
Tak terlalu banyak makan camilan
Memang, makan camilan merupakan kebiasaan yang menyenangkan saat di kantor, apalagi dilakukan bersama‐sama
dengan teman satu ruangan. Namun, sering kali camilan itu tak hanya dibawa oleh satu orang saja dan biasanya kita
tergiur untuk icip‐icip. Jika sudah demikian, sulit untuk mengontrolnya. Untuk mengatasinya, camilan tersebut bisa
diganti dengan buah‐buahan. Selain menyehatkan, juga menyegarkan.
Menjaga pola makan
Sering kali, karena kesibukan bekerja, membuat pola makan kita menjadi tak teratur. Kadang makan siang kita terlambat
satu jam, dua jam, atau tak sempat makah apa pun. Padahal, kebiasaan ini tak baik bagi pencernaan. Jika memang tak
sempat makan, bisa diatasi dengan menyediakan roti atau semacamnya, yang bisa dimakan pada saat jam makan tiba,
agar pola makan kita tetap terjaga.
Membawa bekal dari rumah
Tak perlu setiap hari, beberapa kali dalam seminggu saja sudah cukup untuk memperbaiki pola makan kita ketimbang
setiap hari makan di luar. Selain lebih sehat karena diolah sendiri, membawa bekal juga bisa menghemat pengeluaran.
Jangan lupa minum air putih yang cukup
Kurang minum air putih merupakan salah satu penyebab terjadinya keluhan pada ginjal di kemudian hari. Minum air
putih yang cukup, selain menghindarkan tubuh kita dari dehidrasi, juga dapat membantu melancarkan peredaran darah.
Sediakan gelas atau botol minum berukuran besar di meja32
kerja sehingga kita selalu ingat untuk minum air putih. «
[imam] www.alimagz.com

IWAN DALAM KENANGAN
Damargo Hadiono, Ak.ME
selama sekitar 2 tahun hingga akhir tahun 2005
saat saya harus berpisah pindah ke Bandung.
Dalam jangka waktu tersebut, kami hanya
satu kali bersama-sama dalam penugasan.
Pada saat itu, kami mendapat penugasan
melakukan pendampingan audit dengan
Bawasda Kabupaten Barru pada sebuah
Perusahaan Daerah. Selama penugasan itu
almarhum bersemangat membagi ilmu kepada
rekan dari Bawasda meskipun
operasi
perusahaan yang diaudit dapat dikatakan
Senin-Kamis, dengan pegawai yang masih

Empat SMS masuk ke HP hari Kamis 24
September 2009 antara jam 23.30 hingga jam
2.30 pagi dini harinya. SMS pertama, ketiga
dan keempat berasal dari orang yang sama,
Eko. Keseluruhan berita SMS tersebut sama
mengabarkan Iwan Hermawan telah tiada
sekitar jam 11.00 malam. Inna Lillahi Wa Inna
Illaihi Rojiun.
Berita tersebut tidak segera diketahui
karena nada sms dalam keadaan mati dan saya
tertidur lelap. Saya baru mengetahui berita
sekitar sekitar jam 6.00 pagi ketika memeriksa
HP. Saat itu juga SMS berita duka tersebut
kemudian saya kirim ke beberapa kawan
termasuk kepada orang kepegawaian pusat
yang pernah tinggal di Makassar. Lalu saya
menelpon Eko, kawan yang sering kali satu tim
dengan Almarhum selama hampir dua tahun
terakhir dan yang pertama kali mengirimkan
berita, untuk mencari informasi lebih lanjut.
Darinya diketahui jenazah sudah dibawa ke
Bandara sejak jam 04.00 pagi untuk
dimakamkan di Palu sementara dia masih
berada dikediaman almarhum mendampingi
keluarga bersiap menuju Bandara.
Sudah menjadi hukum Allah setiap yang
bernyawa pasti akan mati dan yang berasal
dari-Nya akan kembali kepadaNya. Maut dapat
menjemput kapan dan dimana saja serta pada
usia berapapun termasuk Iwan yang meninggal
pada usia yang masih muda. Iwan merupakan
adik kelas yang usianya sekitar 4-5 tahun di
bawah saya serta meninggalkan anak-anak
yang masih kecil.
Kepergian Iwan memang sudah menjadi
takdir namun dirasa begitu cepat sehingga ada
ketidakpercayaan menghinggapi beberapa
orang teman pada waktu menerima berita
tersebut. Bahkan ada yang tidak percaya
meminta untuk melihat kembali jenazah apakah
memang benar Iwan yang meninggal.
Kenangan bersamanya teringat kembali
meskipun tidak banyak yang dapat dikenang
kembali. Sekitar tahun 2003 Iwan bergabung di
Bidang Akuntan Negara (AN) dimana saya lebih
dahulu berada di Bidang tersebut sejak tahun
2000. Kami bersama-sama di Bidang AN

Pribadinya kalem, sopan, tenang
dan tidak pernah mengeluh
meski mendapat penugasan yang
bagaimanapun bahkan saat lama
tidak ada penugasan. Selalu
santai satu tim dengan siapapun.
bertahan tinggal 5 orang dan Direksinya sudah
tidak aktif lagi karena terpilih sebagai anggota
dewan. Setiap hari selama masa penugasan
tersebut, almarhum menempuh perjalanan
pulang-pergi ke Kabupaten Barru dengan
membawa mobil Corolla DX tuanya.
Meski jarang bersama penugasan dalam
satu tim keakraban sangat terjalin. Apalagi
jumlah orang di Bidang AN juga tidak terlalu
banyak bahkan yang paling sedikit dibanding
bidang lain sehingga silahturahmi terasa
semakin erat.
Tenis meja merupakan salah satu
olahraga
yang
digemarinya.
Karena
permainannya yang lebih menonjol dibanding
kawan yang lain pada saat Porseni BPKP
biasanya dia bermain rangkap single dan
double.
Olahraga lain yang digemarinya adalah
bulutangkis. Pada saat Diklat SPIP perangkat
bulutangkis dibawanya ke Mawang. Kami
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2
)
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(23/09/20008)
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KATA MEREKA
PERTANYAAN:
Pengembangan budaya kerja di BPKP Sulsel telah berjalan lebih dari satu tahun. Bagaimana pendapat
anda tentang kegiatan-kegiatan budaya kerja yang telah dilaksanakan? Kegiatan-kegiatan apa yang
anda harapkan untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan budaya kerja?
Budiman A. Pakki
Budaya kerja adalah sesuatu yang penting karena akan
menentukan tujuan berbangsa dan bernegara. Instansi tanpa
budaya kerja yang baik hanya pemborosan. Dan pastinya akan
kehilangan arti penting dan tidak selayaknya dipertahankan.
Munculnya KPK sebagai lembaga ad hock merupakan bukti
betapa budaya kerja yang buruk menyebabkan
instansi
penegak hukum telah kehilangan kredibilitas.

Ali Baba Ismail
Budaya kerja akan
lebih baik jika temanteman pada saat
kerja
juga
“berbudaya” artinya
disiplin, tepat waktu,
utamanya
kesesuaian dengan
rencana penerbitan laporan…, sebab produk kita ya…
laporan…

Abdul Rofiek
Budaya kerja???? Sudah dibuat
ya????
Kegiatan-kegiatannya???
Usulnya adalah meminta masukan
budaya kerja dari staf terbawah sampai
yang tertinggi. Sebaiknya budaya kerja
kita lebih berorientasi hasil, proses dan
sistem
pendukung
juga
harus
diperbaharui.

36

Subarkah
Budaya kerja harus dibangun di atas pondasi
motivasi dan kesukaan untuk berkerja. Bagi
sebagian orang kerja=KERJA! Sesuatu yang
berkonotasi kewajiban, paksaan atau sesuatu
yang kurang menyenangkian. Marilah pelan-pelan
kita coba ganti kata “kerja” dengan asosiasi yang
lebih menyenangkan misalnya berkarya, berkreasi,
atau bahkan dengan yang jauh lebih ekstrim
seperti bersosialisasi, bermain, rekreasi, dst.
Menarik bukan?
Caranya: Marilah kita ciptakan lingkungan kerja
kita senyaman dan sekondusif mungkin.
Contoh kecil: apakah meja dan kursi kerja kita
sudah senyaman di rumah kita atau senyaman
meja dan kursi di kantor BPKP Pusat?

SMART PARENTING
(Eramuslim.com)

Cara mengatasi sikap manja yang berlebihan apalagi sampai mengganggu kemandirian anak
diantaranya adalah dengan :
1. Melakukan pengenalan terhadap pengalaman pribadi kita, kemudian sadari bahwa masa
kecil yang kurang bahagia, dikekang atau serba kekurangan tidaklah berarti dengan begitu
kita ingin memanjakan anak kita lantaran tidak ingin terulangnya masa-masa yang lalu
tersebut terhadapnya.
2. Anak jangan selalu dijadikan sebagai pusat perhatian. Sebaiknya usahakan agar anak juga
banyak melihat kegiatan dan mendengar pembicaraan orang-orang disekitarnya.
3. Anak yang merengek minta perhatian. Cobalah alihkan dengan hal lain yang disukainya.
Lakukan hal ini setiap kali sambil menjelaskan bahwa anak perlu melakukan hal penting
terlebih dahulu.
4. Berilah contoh cara bergaul yang baik. Misalnya, dengan mengajarkan anak kita
meminjamkan barang yang diperlukan oleh temannya.
5. Berikan pelukan kasih sayang dan kata-kata yang membuat dirinya nyaman.
6. Jika keinginan anak bermanja secara tiba-tiba meningkat dan nampak dengan jelas ada
reaksi pada waktu-waktu tertentu. Berikanlah waktu pada anak untuk menyesuaikan diri
memenuhi kebutuhannya tersebut.
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Sejarah Nama Facebook
(ketawa.com)
Siapa sih yang tidak tahu Mark Zuckerberg. Yaa! dia adalah penemu sekaligus pembuat
Facebook.com salah satu jejaring sosial yang dimiati banyak orang. Saat ini pun ia di nobatkan sebagai
pemuda terkaya di dunia. Tapi tahukah anda kenapa si Mark ini menamakan site jejaring sosialnya
dengan nama facebook.
Kita memang sering menggunakan facebook. Tapi gak pernah tahu facebook itu berasal dari mana.
Kalau mau tahu, begini nih ceritanya. Pada suatu hari Mark jalan-jalan ke Bandung. Dia berniat ke ITB
tuk studi banding. Tapi sayangnya, ini
perjalanannya yang pertama kali ke sana.
Otomatis si mark ini bakalan kesasar. Maklum
waktu itu si mark belom sekaya saat ini.
Namanya juga masih mahasiswa. Terus, di
tengah kebingungannya menuju ITB, akhirnya ia
mencoba bertanya-tanya dengan salah seorang
tukang es cendol. Karena stylenya tampang
mahasiswa dan terpelajar, si mark pun berlagak
kebingungan. Dia basa-basi beli es cendol tuh
abang. "Bang, es cendolnya satu dong".

“Without learning, the
wise become foolish; by
learning the foolish
become wise… Learn
as if you could never
have enough of
learning, as if you miss
something”
Confusius (551-479BC)

Nah, sembari menikmati es cendol, si mark pun
iseng nanya si abang cendol,"bang tahu gak
bang, kalo es cendol abang nih seger dan enak
banget." si abang pun tersenyum dan langsung
bales,"ah, si ujang bisa ajah mujinya". Trus si mark bales lagi,"tahu gak bang, kalo abang jualan es
cendolnya di ITB bakalan laku keras tuh bang." Si abang bingung, karena perkataan si Mark tersebut.
Mark pun kaget, khawatir salah bicara. Lalu Mark pun minta maaf seraya berkata, " bang, kenapa ada
yang salah yah?".
Abang pun menjawab,"ah, si ujang gimana sih, saya kan sejak dolo sampe sekarang emang jualannya
di depan pintu gerbang ITB." Dengan wajah malu si mark ngomong,"ah, yang bener bang. Buktinya
apa?". Si abang negesin,"Ah, si ujang bagimana seh, emangnya gak liat itu ada patung Ganesha
(lambang ITB). MUKA BUKU (buka buku--bahasa sunda--) atuh, jaang. Tong malongo wae (jangan
bengong ajeh)". si mark (GUBRRAKK!!). setelah jatuh, mulai saat itu. kata yang terngiang di kepalanya
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cuman "MUKA BUKU". Sampai pada akhirnya si mark kembali ke negeri asalnya. Setelah selesai
membuat site jejaringnya ia pun ingin menamakannya.
Dan tetap, pada waktu itu kata yang terngiang masih "MUKA BUKU", yang filosofinya, kalo ingin tahu
sesuatu apapun yah harus buka buku, karena buku itu sumber ilmu dan perlu dibaca dan diketahui
isinya. Namun sayangnya kata "MUKA BUKU" terlalu sundanese banget. Pikir si mark,"ah, gue kan
orang bule. Jadi gak ada salahnya kata "MUKA BUKU" gue translit jadi "FACEBOOK".

WAKTU
(Kahlil Gibran)

Dan jika engkau bertanya, bagaimanakah tentang Waktu?….
Kau ingin mengukur waktu yang tanpa ukuran dan tak terukur.
Engkau akan menyesuaikan tingkah lakumu dan bahkan mengarahkan
perjalanan jiwamu menurut jam dan musim.
Suatu ketika kau ingin membuat sebatang sungai, diatas bantarannya kau akan
duduk dan menyaksikan alirannya.
Namun keabadian di dalam dirimu adalah kesadaran akan kehidupan nan
abadi,
Dan mengetahui bahwa kemarin hanyalah kenangan hari ini dan esok hari
adalah harapan.
Dan bahwa yang bernyanyi dan merenung dari dalam jiwa, senantiasa menghuni
ruang semesta yang menaburkan bintang di angkasa.
Setiap di antara kalian yang tidak merasa bahwa daya mencintainya tiada
batasnya?
Dan siapa pula yang tidak merasa bahwa cinta sejati, walau tiada batas,
tercakup di dalam inti dirinya, dan tiada bergerak dari pikiran cinta ke pikiran
cinta, pun bukan dari tindakan kasih ke tindakan kasih yang lain?
Dan bukanlah sang waktu sebagaimana cinta, tiada terbagi dan tiada kenal
ruang?Tapi jika di dalam pikiranmu haru mengukur waktu ke dalam musim,
biarkanlah tiap musim merangkum semua musim yang lain, Dan biarkanlah hari
ini memeluk masa silam dengan kenangan dan masa depan dengan kerinduan.
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Teka-Teki
(Ketawa.com)
Bandara mana yang disukai pria playboy?
Jawab: Juanda (apalagi juanda kembang)
Sapu apa yang selalu menempel ?
Jawab: Sapu yang tak bisa lepas... ( lagunya Reza ..... )

Telah berbulan‐bulan seorang murid mengamalkan
dzikrullah sebagaimana dianjurkan oleh gurunya.
Karena dirasanya tidak ada perubahan pada
dirinya, ia bertanya kepada gurunya :
"Untuk apa semestinya dzikrurllah itu, guru ?"

Apa yand didapatkan oleh 2 orang pencuri yang mencuri
kalender?
Jawab: masing2 dapat enam bulan.

"Supaya kamu dicintai oleh alam dan seisinya!"
jawab guru.

kuda apa yang bikin girang ?
Jawab : kudapat rejeki nomplok

"Apa hubungan antara ingatan seseorang dan
mahluk lain?" tanya murid.

Lampu apa yang di pecahin keluar orang?
Jawab: Lampu Tetangga..

"Kalau engkau senantiasa ingat akan samudera,
hatimu akan menganggap kecil terhadap kolam air
yang engkau miliki. Dengan demikian, semua
margasatwa yang datang untuk minum di kolammu
akan merasa aman dari gangguanmu!" jawab guru.

Tivi apa yang bisa berenang?
Jawab: Tivikir-vikir sih ikan
Belut apa yang paling berbahaya?
Jawab: belut-ang banyak ental bangklut

Sekarjalak, 26‐5‐1992
(Muhammad Zuhri, Langit‐langit Desa)

Kebo apa yang bikin kita lelah?
Jawab: kebo-gor jalan kaki
Makan gado-gado enaknya pakai apa?
Jawab: PAKE SENDOK DONG, JANGAN PAKE
PACUL
Panda apa yg manis, imut, ngegemesin, dan gak
ngebosenin?????????
Jawab: Pandangin gua aja sampe puas.............
Kenapa hantu cewek umumnya pakai daster panjang ?
Jawab: karena kalau pakai tank top ntar kuburan jadi
rame bunyi "suit -suiiiiitttt"
hantu apa yang paling pinter ngitung2?
Jawab: han, tu, tri, four, five, dst...
Apa bedanya orang kurus dan orang gemuk?
Jawab: Orang kurus makan hati, orang gemuk makan tempat
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ILMU SAKTI SASRA BIRAWA
MUJI ROHMAD, Ak

Beberapa hari belakangan saya sedang keranjingan membaca kisah Mahesa Jenar, seorang prajurit
pengawal raja Kerajaan Demak, bergelar Rangga Tohjaya, dalam cerita Naga Sasra Sabuk Inten. Ini
karena beberapa malam terakhir sering berbincang-bincang serius dengan kawan-kawan sampai larut.
Dan kalau mata sudah pada mulai redup, untuk mengusir kantuk meloncatlah macam-macam cerita
kesana-kemari. Salah duanya cerita tentang Saridin, orang sakti dari Pati, dan Mahesa Jenar dalam
Naga Sasra Sabuk Inten. Saya jadi tertarik untuk membaca ceritanya.
Belum selesai saya membacanya. Panjang sekali, 171 episode. Memukau, sampai-sampai saya
terhanyut mengikuti cerita ini. Di era 80-an cerita
ini sudah pernah saya ikuti. Lewat drama radio
……ia menyatukan seluruh energi ke
yang memang ngetop waktu itu. Meskipun pernah
telapak tangannya: jiwa, pikiran, dan
mengikuti sebelumnya, membaca cerita ini tetap
energi fisiknya.
menghanyutkan. Sebenarnya romantisme cinta
Mahesa Jenar terhadap Rara Wilis mampu membawa perasaan saya, seolah-olah saya selalu
membersamai Mahesa Jenar. Tapi saya tidak ingin menulisnya di sini, mungkin di tempat lain.
kalang kabut. Kehilangan fokus. Kehilangan
konsentrasi. Bukannya menyatukan tiga
kekuatan sekaligus, jiwa, pikiran, dan fisik,
justru kita menghadapi hantaman kehidupan
dengan menceraiberaikan ketiganya. Padahal
kekuatan itu akan menjadi luar biasa dengan
menyatukan ketiganya. Seperti sinar matahari
yang difokuskan dengan loup (kaca pembesar)
mampu
membakar
kertas
yang
tepat
difokusnya.

Kekaguman saya sebenarnya bukan pada
Mahesa Jenar, tapi pada penulisnya, SH
Mintarja, pada kemampuannya mengemas
falsafah dengan cerita yang bisa melayangkan
imajinasi saya kesana-kemari. Ilmu sakti
Mahesa Jenar, Sasra Birawa, yang diperoleh
dari sang Guru Ki Ageng Pengging Sepuh,
mampu meluluhlantakkan musuh-musuhnya.
Sebongkah batu besar hancur berantakan
dengan pukulan ilmu sakti Sasra Birawa ini.
Dengan mengangkat satu kakinya yang ditekuk
ke depan, tangan kirinya disilangkan di atas
dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat
tinggi-tinggi, dan kemudian menghantam
lawannya, apapun yang dikena akan luluh
lantak, hancur berantakan. Dengan posisi tubuh
seperti itu ia menyatukan seluruh energi ke
telapak tangannya: jiwa, pikiran, dan energi
fisiknya.

Saya pernah membaca satu kalimat dari orang
yang luar biasa, Hasan Al Banna, seorang
tokoh pergerakan Islam modern dari Mesir.
Beliau mengatakan dalam 20 Prinsipnya,
“Keyakinan adalah pondasi segala aktivitas,
dan aktivitas hati lebih penting dari dari aktivitas
fisik. Namun usaha untuk menyempurnakan
keduanya
merupakan
tuntutan
syariat,
meskipun kadar tuntutan masing-masingnya
berbeda.”

Keseharian kita sebenarnya juga selalu
dihadapkan pada ‘musuh’ seperti yang dihadapi
Mahesa Jenar. Dan kitapun menghadapinya
dengan modal yang sama, jiwa kita, pikiran kita,
dan fisik kita. Sayang memang, lebih banyak
orang yang menghadapi kehidupan ini tidak
dengan menggabungkan tiga kekuatan ini
sekaligus. Bukannya kita yang memenangkan
pertempuran, seringkali kita yang dikalahkan.
Hantaman kehidupan seringkali menjadikan kita

Adakah Anda telah menyatukan ketiga sumber
kekuatan itu sekaligus dalam setiap action dan
aktivitas Anda? Kalau belum mari kita coba,
satukan ketiganya di tangan Anda. Rasakan
bedanya….
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perwakilan Sulawesi Selatan, telah berhasil
menghantarkan BPKP Sulsel menjadi 10 Finalis
Budaya
Kerja
Terbaik
BPKP
tahun
2009,”ungkap Toni. BPKP Sulsel berhasil
mendapatkan penghargaan sebagai unit
dengan ”perubahan budaya kerja yang paling
signifikan”(red.).

menyadari dan merasa betapa ‘gersang’nya
suasana kantor. Aktivitas yang ada hanyalah
kerja, kerja, dan kerja, “tambahnya. Tetapi
motivasi yang mendorong untuk bekerja dan
berkinerja itu sendiri sangatlah kurang.
Menghadapi kondisi yang ada, Toni langsung
berinisiatif menghadap langsung ke Pak Syukri
(Kepala Perwakilan pada saat itu) untuk
membicarakan mengenai ide-idenya dalam
rangka ‘membenahi’ suasana kantor.

Ketika ditanya harapannya ke depan, Pria

Ide awal yang disampaikannya adalah
pembuatan bulletin kantor. Gagasan ini mulai
disebarluaskan di depan forum PKS mingguan
di Bidang. Alhamdulillah ternyata ide tersebut
mendapatkan sambutan yang cukup positif dari
para peserta PKS. Akhirnya pada bulan Juni
2007, diterbitkanlah sebuah bulletin yang diberi
nama ‘Bulettin Paraikatte’. Bulettin ini bertujuan

“kondisi organisasi kita ini berada

ditangan kita sendiri. Para
pendahulu kita telah berhasil
membuat eksistensi organisasi
kita diakui melalui PP 60/2008.
Sekarang sudah saatnya kita
melanjutkan perjuangan
mereka,”tegasnya.

berkacamata ini tersenyum seraya berkata,
“kondisi organisasi kita ini berada ditangan kita
sendiri. Para pendahulu kita telah berhasil
membuat eksistensi organisasi kita diakui
melalui PP 60/2008. Sekarang sudah saatnya
kita melanjutkan perjuangan mereka,”tegasnya.
Istilahnya Aa Gym, mulailah dengan 3M: Mulai
dari diri sendiri, Mulai dari sekarang dan Mulai
dari yang paling kecil. Salahsatunya adalah
dengan melaksanakan tugas yang diberikan
kepada
kita
dengan
sebaikbaiknya,”tambahnya. Kepercayaan yang telah
diberikan oleh pihak luar akan eksistensi kita
harus dibuktikan dengan selalu menjaga
kualitas pekerjaan. Kita juga harus siap untuk
terus berubah. Untuk menjadi champion di
bidang
pengawasan pemerintah tidaklah
mudah. Kita harus selalu berubah mengikuti
permintaan market. Saya sangat berharap,
perubahan paradigma BPKP menuju ‘the New
BPKP’ bisa diikuti oleh segenap elemen di
BPKP, sehingga eksistensi dan kejayaan BPKP
akan terwujud dan terjaga,” harap Toni.

sebagai wadah komunikasi bagi warga BPKP
Sulsel, disamping juga bertujuan mendorong
warga BPKP Sulsel untuk menuangkan ide-ide
kreatifnya dalam menulis. “Terus terang saja,
biaya awal pendirian bulletin ini dirogoh dari
kantong saya pribadi dengan dibantu oleh 2
sahabat seperjuangan saya, yaitu Nur Ana dan
Damargo. Saat itu yang ada dalam pikiran kami
adalah, yang penting Bulettin harus terbit,
sehingga ide-ide kami untuk melakukan
perubahan bisa dibaca dan dapat memberikan
motivasi
kepada
teman-teman
untuk
berubah,“jelasnya.
Alhamdulillah, sampai
dengan saat ini Bulettin Paraikatte telah terbit
sebanyak 9 kali. Alhamdulillah juga, totalitas
keterlibatan saya sebagai tim Budaya Kerja di
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saangatlah
Research
ketika
reemunerasi
G
Government
Makanya
(AIGRP).
P
Partnership
d pemerintah
han justru
diterapkan di
kompetisi
banyak
A
Ajang
malah
meenimbulkan
karena
p
penulisan
esssay diikuti
permasalahaan,
selain
o
oleh
mahasiiswa dan
masalah pengukuran, penerapan
p
seluruh
di 3 lembagaa menunjukkaan bahwa
a
alumni
u
universitas
di Australia,
remunerasi
belum
berhasil
memperbaikki kinerja pegaawai.
t
tak
hanya mahasiswa
m
S
S2
tapi juga
j
S3.
yang
Menurut
L
Lembaga
Ana
meemberikan
informal rew
m
mendorong
k
kerja
sama
ward atau semacam
r
riset
pemerintah
pengakuan terhadap prestasi
pegawai dan
Indonesia Au
ustralia ini
n mengaitkaan kinerja
a
adalah
sebuah
h lembaga
dengan penggembangan karir
k
yang
d
dibawah
the Australian
j
jelas
jauh leebih efektif, dan yang
N
National
Univversity (ANU), yaitu universitas terbaikk
utam
ma lebih hem
mat untuk keu
uangan negara karena
d Australia atau rankin
di
ng 16 di du
unia, tempatt
biayaa yang dibutu
uhkan jauh lebih murah.
d
dimana
Ana menyelesaikkan program
m Master off
Sebeelum mendaapatkan preestasi ini, Ana
P
Public
Adminiistration‐nya.
A
pun
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
m
mentoring program yang diselenggarak
K
Ketika
ditanyya tentang Esssay yang dittulisnya, Anaa
d
kan oleh
lemb
t
terlihat
berfikir dan menerawangg kemudian
n
baga yang saama hingga akhirnya lem
mbaga ini
t
tersenyum
dan berkata dengan hatii‐hati, “Essayy
melo
oloskan reseaarch projectnyya yang berju
udul Local
s
saya
agak kon
ntroversial, mungkin
m
tidakk disukai paraa
Reso
ource Mobilisation: Comparative study in
P
PNS
bahkan warga BPKP sendiri”. “Saaya mencobaa
Kupaang and Panggkep District. Dalam penelitian ini
m
mengkaji
dan
n menganalissis penerapan
n remunerasi
Ana mendapatkaan kesempattan untuk melakukan
m
kolaborasi riset bersama
d Indonesia dengan
di
d
melih
hat beberapa literatur dan
n
b
dengan salah satu doktor
m
membandingk
kannya den
ngan penerrapannya di

47

dari Australiaa, Dr. Noorre Alam Siddiquee yangg
d
m
merupakan
do
osen di Flinde
ers Universityy, Adelaide.
P
Pengalamann
ya mengiku
uti mentorin
ng program
m
b
bersama
pen
neliti‐peneliti KTI dan kollaborasi risett
d
dengan
doktor di Austraalia telah menumbuhkan
n
t
tekadnya
untuk
m
mengembang
gkan
p
penelitian
di BPKP
S
Sulsel.
“Pekerjaan
k
kita
tidak jauh
b
berbeda
dengan
yang
a
apa
para
d
dilakukan
p
peneliti”.
“K
Kalau
d
difikir‐fikir,
saangat
ironis
seekali,
kita
m
mengapa
y
yang
tau baanyak
t
tentang
s
seluk
b
beluk
p
pemerintahan
n
justru
seedikit
s
sekali
atau haampir tidak ada
a publikasii atau kajian‐‐
k
kajian
kebijaakan publik kita. Men
ngapa justru
u
k
kalangan
Akademisi‐akade
emisi dari uniiversitas yangg
justru sepertinya menguassai masalah pemerintahan
p
n
d
daerah.
Merreka yang dianggap
d
sebagai Pakar.
S
Sangat
disesaalkan”. “Yangg kita butuhkkan hanyalah
h
m
mengemas
kembali hasil‐hasil aud
dit kedalam
m
s
sebuah
lapo
oran hasil penelitian yang dapatt
m
mengaitkan
apa yang kita temui di lapaangan dengan
n
t
teori‐teori
pemerintahan ataupun
a
pembangunan”.

y
paling disukainya.
d
P
Perkenalanny
ya dengan
hal yang
bebeerapa mahasiswa FISIP Universitas Haasanuddin
dalam sebuah english discusssion club ad
dalah titik
balikk perubahan pola fikirnya. Bergabungg dengan
MAK
KES (Al Markaaz for Khudi Enlighteningg Studies),
sebu
uah kelompo
ok kajian
dalaam bahasa Inggris,
sep
puluh tahun yang lalu
tak hanya menambah
m
tem
man‐teman yang
y
saat
sangat
itu
dibu
utuhkannya, tapi juga
memberanikann
nya untuk
bercita‐cita berssekolah ke
neggara maju. Bersama
den
ngan para sccholarship
hun
nter yang rata‐rata
bergelar ‘laskar pelangi’,
kalaangan low inccome tapi
pun
nya semanggat yang
maju,
tingggi
untuk
membuat
c
cakrawala
berfiikirnya mem
mbentang luaas dan mem
mbuatnya
bersemangat untuk belajar apa saja. “Bersama
mereeka membuaat saya yang pada waktu itu sudah
menjadi ajun aku
untan dan meempunyai peenghasilan
yangg cukup untukk makan dimaana saya sukaa, menjadi
lebih
h berempati dan membeerikan apressiasi yang
besaar kepada mereka”. “Saya acungkan jem
mpol buat
temaan‐teman saaya yang ‘m
miskin’ tidakk mampu
untu
uk membiayaa kursus bahasa Inggris tapi
t
tidak
patah semangatt. Hingga akkhirnya kam
mi belajar
n hanya ditem
mani oleh
TOEFFL bersama‐ssama dengan
makanan favorit kami ‘ubi gorreng’ karena hanya itu
yangg mampu kam
mi beli”.

Ibu kelahiran Klaten 35 taahun yang lalu ini merasaa
b
beruntung
karena lingku
ungan yang kondusif di
P
Perwakilan
B
BPKP
Sulsel yaitu pim
mpinan yangg
r
responsif
terhadap perub
bahan, bapak Kaper dan
n
K
Kabag
TU, menyambut
m
baik
b
ide‐idenyya, termasukk
u
usulannya
untuk membuaat BPKP Sulseel Award dan
n
B
BPKP
Sulsel Reesearch Center.

Selep
pas D4 tahun
n 2002, Ana kembali ke Makassar.
M
Setahun kemudiaan mendaftar beasiswa Australian
A
Deveelopment Sccholarship (A
ADS) dan kemudian
k
dinyatakan lulus setelah mengikuti kursu
us di Bali
selam
ma 9 bulan untuk melanjutkan stu
udinya di
Canb
berra di ANU (The Austtralian Natio
onal Univ
ersitty). Baginya belajar
b
di neegara lain tid
dak hanya
mengajarkannya tentang Administrasi Publik
sebaagaimana pro
ogram yang diambilnya, tapi juga
segaala hal, baik sistem pendidikan, pemeerintahan,
lifesttyle yang membuat
m
polaa fikirnya mengalami
m
peru
ubahan yangg sangat beesar. Termasuk cara

TTITIK BALIK
M
Mungkin
tidak ada yang pernah
p
menyaangka bahwaa
s
semasa
sekolah dan kuliaah di D3 STAN bahwa hal
y
yang
paling ditakutinya adalah berdiskusi dan
n
b
berbicara
dideepan umum. Setiap ada seesi diskusi diaa
h
hanya
diam seeribu bahasa karena tidak tau apa yangg
a
akan
diutarakkannya. Saat ini justru disskusi menjadi
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kanggguru mengharuskannya untuk
u
‘rajin membaca
dan menulis’ karrena tugas‐tugasnya untukk menulis
essay. Pada saatt itu tulisan yang di bu
uat masih
sebaatas untuk memenuhi
m
syarat kelulusan. Bisa
difah
hami, kesibu
ukannya sebagai studeent yang
mem
mpunyai battita tentu membuatnyya harus
berjiibaku antara memenuhi teenggat penuggasan dan
mengurus rumah
h tangga. Baahkan tak jaarang dia
ng melewatkkan malam‐‐malam yangg sangat
serin
dingin mencekat untuk menyeelesaikan essaay setelah
anakknya tertidur.

pandangnya terhadap
p
t
kerrja yang tidaak lagi hanyaa
s
sekedar
alat untuk menccari uang tap
pi salah satu
u
b
bentuk
untuk memelihaara ilmu, menumbuhkan
n
k
kreativitas
daan menyalurkkan hobby. Makanya,
M
Anaa
p
pun
berharap
p agar instan
nsi pemerintaah, termasukk
B
BPKP
mendorong pengem
mbangan peggawai melalui
k
kerjasama
peendidikan den
ngan negara maju karenaa
t
tidak
hanya menambah
h wawasan tapi yangg
t
terpenting
adalah perubah
han Mindset.
PARAIKATTE
P
B
Bagi
wanita yang mempu
unyai hobby tennis mejaa
d
dan
nge‐blogg ini ternyatta memelihara semangatt
u
untuk
mengh
hidupkan Paaraikatte adaalah sesuatu
u
y
yang
teramaat susah.
Godaan untuk mencari
s
sesuatu
yangg lebih memb
berikan manffaat material
s
seringkali
m
menyergapny
ya seperti tersenyum
m
m
menebarkan
p
pesonanya
be
erupa lembarran‐lembaran
n
r
rupiah.
Kalau bukan karena
k
keingginan untukk
m
menggapai
cita‐cita yang teramat tingggi untuk diaa
c
capai,
mungkin dia sud
dah mengun
ndurkan diri.
B
Baginya
P
Paraikatte
a
adalah
sebuah wadah
y
yang
memberi ruang
u
untuk
pen
nyaluran
h
hobby
menu
ulis. “Ia
ibarat sebuah
h kolam
d
dimana
saya belajar
m
merenangi
k
kata‐kata
siap
s
sebelum
lautan
m
menerjuni
b
bebas
yangg akan
m
mengombang
g‐
a
ambingkan
a
argumentasi.
Ia
menjadi
s
sekaligus
s
sebuah
laborratorium
y
yang
sengajaa kami ciptakan dimana kami bebass
m
melakukan
eksperimen ataupun men
ngekspresikan
n
s
segala
ide, gaggasan bahkan
n kekecewaan
n”.

Begittu menyelessaikan progrram master‐‐nya, dia
hampir terlenakkan untuk tidak lagi menulis.
Beru
untung, ia menjadi
m
istri Ahmad Syyam yang
berp
profesi wartawan dan meenjadi penulis cerpen.
Keseeringannya menjadi ed
ditor atau pembaca
pertaama tulisan‐‐tulisan suam
minya menjaadikannya
akrab
dengan
kata‐kata
hingga
akhirnya
mem
mpengaruhi gaya bahasa yang
y
dipakainya hingga
saat ini. Penikmaat cerpen‐cerrpen Kuntow
wijoyo dan
essayy‐essay Emh
ha Ainun
Nadjjib ini mengaku bahwa
yang
gayaa
bahasa
dip
dipakainya
pengaruhi
oleh
h kedua sastrawan
s
terseebut.
Kebaangkitannya
akan
men
nulis kembali tak lepas
dari dorongan saang Suami
yangg selalu menaantangnya
untu
uk menulis di media
sekeelas Kompass, meski
sampai saat ini belum bisa
“Dia
diwu
ujudkannya.
selallu
meengatakan
da publikasinyya”. “Dari
Lulussan Australia kok tidak ad
situlaah saya terp
pacu dan bertekad untukk menulis
sebaagai salah saatu wujud im
mplementasi keilmuan
saya”. “Dan Paaraikatte ad
dalah sebuah kolam
sekaligus
yangg
sebu
uah
jembatan
akan
mengantarkan saaya menggap
pai cita‐cita saya
s
yaitu
melihat nama saya ad
da di jurrnal‐jurnal
interrnasional” ujaarnya menutu
up pembicaraaan kami.

Kecintaannya akan dunia kepenulisan
K
n sebenarnyaa
s
sudah
dimulai sejak SMA ketika
k
waktu itu salah satu
u
t
tulisannya
dim
muat disebuah harian lokaal. Sayangnya,,
h
hobby
itu seeperti terlupakan hingga akhirnya iaa
S2‐nya di Au
m
melanjutkan
ustralia. Belaajar di negeri
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BIODATA
Nama
NIP
Tempat Tanggal Lahir
Riwayat Pendidikan

:
:
:
:

NUR ANA SEJATI
740005250 / 19740628 199502 2 001
KLATEN/28 JUNI 1974
TK Bustanul Atfal – Sukoharjo (lulus 1980)
SD Negeri Ledok II– Salatiga(Lulus 1986)
SMP Negeri 6 – Salatiga (Lulus 1989)
SMA Negeri 1 – Salatiga (Lulus 1992)
Akademi Gizi Depkes Semarang (Tidak selesai 1993)
DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (Lulus 1996)
DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (Lulus
2001)
The Australian National University (Lulus 2007)

Anggota Keluarga

Istri : Ahmad Syam (Fajar Group Makassar)
Anak : Amira Fatiha Ahmad (Tk)
Ayla Faida Ahmad (4 Bulan)

Alamat

Jl Paccinang Raya IV No 64, Makassar

Email / HP

a_nanana_s@yahoo.com / 0812 412 82664

Blog

www.anasejati.wordpress.com

Riwayat Pekerjaan

Ajun Akuntan di Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan
Akuntan di Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan
KAP Santoso Harsokusumo (Menunggu penempatan)
Doma Group – House Keeper
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PROFIL PEMENAN
P
NG PEREN
NCANAAN
N AWARD
D TAHUN
N 2009
s
untuk menulis
m
proffil tentang diri
d kita send
diri, terutam
ma bagi mereeka yang
Ternyyata cukup sulit
merasa dirin
m
nya hanya “b
biasa‐biasa saja”, seperrti saya. Kalaaupun dipakksa untuk menyebutkan
m
n sesuatu
y
yang
paling hebat dalam
m diri saya, saya hanyaa sanggup mengatakan
m
bahwa sayaa adalah oraang yang
p
paling
“biasa‐biasa saja
a” di seluru
uh dunia...! Buat saya hidup hanyyalah melakksanakan keewajiban,
k
kewajiban
keepada Allah
h SWT, kepaada BPKP daan kepada keluarga.
k
Sangat sederh
hana arti hid
dup buat
s
saya,
tapi sayya selalu berrusaha melaaksanakannyya dengan seekuat tenagaa dan sepenu
uh hati.
P
Profil
singkatt saya adalah
h sebagai beerikut :
Nama
N
T
Tempat
Tgl Lahir
L
Jabatan
A
Agama
Istri
A
Anak

:
:
:
:
:
:

M. Faahrudin
Surab
baya, 18 Feb
bruary 1972
Kasubbag Prolap
p Perwakilan BPKP Provin
nsi Sulawesi Selatan
Islam
m
Putriani
Ikhwanul Muslim
min (11 Tahun) dan Muth
hiah Aisyah Putri
P
(10 Tah
hun)

Saya adalah putrra ke sembilaan dari sebeelas bersaudara yang dib
besarkan di sebuah
s
gangg kecil di
w
wilayah
timu
ur Kota Surabaya. Bapakk saya H. M. Saleh Hasan
n (Alm) adalah seorang PNS dan Ibu
u saya Hj.
S
Siti
Solechaah seorang ibu rumah
h tangga. Saya tidak perlu berrcerita panjjang lebar tentang
k
kesederhana
aan kehidupan kami, karena tentu Anda
A
dapat membayanggkannya. Yang perlu sed
dikit saya
s
sampaikan
b
bahwa
Bapaak dan Ibu saya
s
adalah
h para motivvator dan manajer
m
keu
uangan yangg handal,
m
minimal
meenurut penillaian saya, karena san
nggup menggantar kami, seluruh anak‐anakny
a
a, untuk
m
menyelesaik
kan kuliah daan mendapat kehidupan yang bisa dikatakan leb
bih baik.
SDN Rangkah 1 Surabaya,
S
SM
MP Negeri 1 Surabaya dan
d SMA Neegeri 7 Surab
baya adalah sekolah‐
s
sekolah
yangg saya lalui sebelum
s
akh
hirnya saya masuk STAN
N pada Tahu
un 1990. Alh
hamdulillah, kegiatan
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sekolah dan kuliah semuanya berjalan lancar tanpa halangan berarti, dan tidak ada yang istimewa.
Walaupun sejujurnya, ada juga beberapa kejadian istimewa buat saya, tapi tidak akan saya sampaikan
disini, karena bisa jadi profil saya ini akan berubah menjadi sebuah novel percintaan .... maaf.
Sejak akhir Tahun 1993, saya sudah aktif bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada awal‐awal tahun bertugas, saya ditempatkan di Bidang PAE (Perencanaan Analisa dan Evaluasi),
sehingga saya akrab dengan RKT, SIM HP dan berbagai bentuk pengolahan data lainnya. Kegiatan
pengolahan data untuk penugasan‐penugasan crash program seperti pada Pemeriksaan Serentak,
Inventarisasi BMKN, Audit PKPS BBM, DAU dan lain sebagainya tanpa terasa sudah menjadi tugas
“rutin”. Kegiatan‐kegiatan ini sangat saya nikmati karena kebetulan saya menyukai komputer dan
kebetulan juga komputer menyukai saya ....
Mungkin karena sudah dianggap akrab dengan pengolahan data, akhirnya saya diangkat
menjadi Kasubbag Prolap di Sulawesi Tenggara pada Bulan Juli 2004. Hal ini merupakan salah satu
penghargaan terbesar yang diberikan oleh BPKP untuk saya. Walaupun saat SK tersebut terbit, saya
sempat gelisah (sejujurnya agak stress juga) membayangkan diri saya bukan lagi seorang “auditor” dan
harus pindah ke Kendari. Tapi ... nasihat Kepala Perwakilan Sulsel waktu itu sangat mendamaikan
kegelisahan, beliau mengatakan, “Jalani hidup seperti air mengalir saja, kita tidak tahu akan kemana
dan akan menjadi apa, laksanakan tugas sebaik mungkin ... hanya itu yang penting”. Mirip yang
dikatakan oleh Andrea Hirata dalam Sang Pemimpi, bahwa “Hidup adalah kepingan‐kepingan mozaic,
kita tidak akan tahu akan seperti apa akhirnya sampai kita selesai menyusun mozaic‐mozaic kehidupan
kita itu”. Terima kasih Pak ... Insya Allah, saya akan selalu berusaha melaksanakan tugas sebaik
mungkin.
Setelah lebih lima tahun sebagai Kasubbag Prolap, dalam Forum Biro Perencanaan yang
diselenggarakan di Bandung pada tanggal 5‐9 Oktober 2009 yang lalu, saya terpilih sebagai pemenang
kategori perorangan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Kepedulian dalam membagi ilmu untuk diketahui oleh seluruh personil perencanaan pengawasan
2. Partisipasi aktif dalam membantu memberi solusi atas permasalahan yang terjadi dalam
perencanaan pengawasan
3. Sumbangsih dalam menuju ke Renwas BPKP yang lebih baik melalui masukan dalam diskusi di
Forum Monev RKT
Penghargaan tersebut sangat berarti bagi saya, karena buat saya dunia perencanaan dan dunia
ke‐prolap‐an sudah menjadi bagian hidup saya. Kebetulan saya lahir pada hari Sabtu Pon dan sesuai
jawaban dari REG <spasi> PRIMBON pekerjaan yang cocok untuk saya adalah ... Kasubbag Prolap ...
maaf bercanda !
Terima kasih saya ucapkan kepada para Pimpinan BPKP yang telah memilihkan jabatan yang
sangat cocok untuk saya, untuk Kepala Perwakilan dan Kabag TU yang selalu sabar membimbing dan
memberikan semangat, untuk Biro Renwas yang telah sabar mendengar dan memfasilitasi kami, untuk
anggota SPI (Serikat Prolap Indonesia), untuk teman‐teman di Prolap Sulsel dan Sultra, untuk sahabat
di bumi kecil dan untuk semuanya .... TERIMA KASIH.
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SURV
VEY PARA
AIKATTE
n Paraikatte telah
t
berusia satu tahun dan telah
Bulletin
terbit sebanyak
s
8 ed
disi. Untuk meningkatkan kualitas
bulletin
n, redaksi meelakukan survvey guna meningkatkan
mutu dan
d mendekaatkan paraikattte kepada peembaca.
Surveyy dilakukan deengan menyeebarkan 30 ku
uesioner. Darii
jumlah
h tersebut ressponden yangg mengembalikan
kuesioner sebanyakk 20.

brik yang se
ering dibaca
Kata Rub
Mereka
Laporan
14%
Utama
Motivasi
23%
16%
Budaya
erpen
Kerja Ce
11%
1
20%

Hum
mor
16%
%

Kehadiiran Paraikattte nampaknyaa sudah dirassakan oleh
seluruh
h warga BPKP
P Sulsel. Keseluruhan respo
onden
mengaaku bahwa meereka mengettahi keberadaaan Bulletin
Paraikaatte meskipun setiap peneerbitan tidak pernah
mencapai lebih darii 100 eksemp
plar atau hanyya sekitar 60%
%
dari seluruh jumlah pegawai. Naamun demikiaan masih
terdapat beberapa pegawai yangg belum pernah membacaa
Paraikaatte sebanyakk 10%.

Men
nurut Anda apakah
a
bullettin
Paraikatte menamb
bah pengetah
huan
anda dalam
m bekerja?

Ketika ditanya tentaang rencana menulis,
m
anim
mo responden
n
cukup tinggi, yaitu 76%.
7
(semogaa rencana tersebut segera
direalissasikan‐red)

Tidak
20%
Ya
80%

Surveyy juga menggali harapan
n‐harapan peembaca
terhad
dap bulletin Paraikatte. Berikut haraapan‐
harapaan tersebut::
•

Seberapaa sering andaa membaca Bulletin
B
Paraik
katte
Tidak

•
•
•

Pern
nah
10%
%

•
•
•
•
•

Sering
50%

Kadang‐‐
kadangg
40%

•
•
•

Apakah anda mem
mpunyai rencana
untuk me
enulis?
Tidak
24%

•
•
•
•

Ya
76%
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•

Buletin paraikaatte tetap terrbit dengan issi yang lebih b
baik
disi berikutnyya
daan menarik dari edisi ke ed
M terus pan
Maju
ntang mundu
ur
Jaangan sampaii mati ya
Teerus maju dan berkualitas khususnya dalam
m
meningkatkan
kompetensi PNS BPKP
Seemakin mantap
Bisa lebih men
narik, baik isi maupun
m
tamp
pilannya
Seemoga jaya
Su
ukses and tam
mbah kreatif
M
Memuatannya
a lebih berisi dan
d lebih dap
pat menggugaah
seemangat kerjaa & kepeduliaan terhadap dukungan
d
kerrja
M
Media
intern yang
y
bermanffaat untuk semua
Aggar lebih proffesional
Dengan adanya paraikatte harapan
h
kami setiap pegaw
wai
daapat berkontribusi dalam meningkatkan citra BPKP
Su
ulsel
M
Mudah‐mudah
han terjalin peeratuan dan kebersamaan
k
n
seemakin rekat
Semoga tetap terbit
t
secara rutin
r
Ad
da…bagi penu
ulis
Tetap terbit seccara kontinu, namun agar dipertimbanggkan
un
ntuk terbit dua bulan sekali/tiga bulan sekali
s
untuk
meempertajam isi
i buletin
Bu
uat tulisan yan
ng dimuat dikkasih souvenir dong…

