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SEKAPUR SIRIH
Kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa jadi sudah mencapai titik
nadir. Tertangkapnya para kepala daerah yang selalu menghiasi media dalam tindakan operasi tangkap tangan
seolah menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih belum membawa hasil. Posisi
Indonesia dalam survey atas persepsi korupsi juga tidak banyak mengalami perubahan. Masihkah ada harapan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di negeri ini? Jika ada, apa yang dapat dilakukan?
Paraikatte mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan mengetengahkan tema utama transformasi maturitas
SPIP dan Kapabilitas APIP ke dalam pengelolaan risiko yang efektif. Pada prinsipnya, penilaian risiko, dalam
konteks SPIP, dapat digunakan sebagai media untuk mendeteksi kejadian-kejadian fraud. Sehingga, agar dapat
turut serta dalam upaya pencegahan korupsi, risiko yang diidentiikasi oleh instansi pemerintah sudah selayaknya
mempertimbangkan risiko korupsi, bukan hanya risiko keuangan, operasional, kepatuhan, serta pengamanan aset.
Langkah yang dapat dicapai adalah dengan mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk
Risk Assessment (FRA) oleh instansi pemerintah. Menumbuhkan sikap anti korupsi juga perlu dilakukan dengan
mengembangkan masyarakat pembelajar anti korupsi (MPAK). Pencegahan korupsi juga perlu dibangun dengan
melakukan audit budaya organisasi.
Upaya penguatan fungsi SPIP dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi mengharuskan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memainkan peran yang tidak hanya berfungsi sebagai watchdog.
Dalam konteks peningkatan kapabilitas APIP, implementasi FCP, FRA, dan MPAK mengharuskan APIP untuk
memerankan dirinya dalam fungsinya sebagai consultant . Implikasinya, APIP harus terus menerus melakukan
peningkatan kemampuan para Auditor.
Peningkatan kapabilitas APIP agar dapat menjalankan fungsi consulting dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat
untuk melakukan perubahan. Sebagai Pembina APIP, BPKP memiliki peran yang besar untuk menjadi agent of
change. Dua hal yang menjadi kunci dalam melakukan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP oleh BPKP
adalah dengan membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholder. Pola komunikasi semacam ini telah
berhasil mendorong Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meraih level 3. Selain itu, pemahaman
terhadap budaya lokal juga perlu dipahami karena akan memudahkan proses komunikasi efektif dua arah agar
proses transfer pengetahuan dapat terjadi.
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SALAM REDAKSI
Semangat Pagi, para pembaca yang budiman, sesuatu yang luar biasa di tahun
2019 bertepatan dengan HUT BPKP ke 36. Beberapa prestasi gemilang telah
ditorehkan oleh BPKP Sulsel.
BPKP Sulsel telah mengantarkan 4 API P (Aparat Pengawasan I ntern Pemerintah) ke Level
3 dan 9 Pemda ke Maturitas SPI P (Sistem Pengendalian I ntern Pemerintah) level 3. Hal ini
menjadi prestasi tersendiri karena untuk Nasional Pemda Gowa yg menjadi binaan BPKP
Sulsel merupakan Pemda yg ke 2 yg berhasil menggandengkan level 3 API P dan SPI P.
Ditahun 2019 ada hal baru di BPKP Sulsel yakni dengan make over Ruang Lobi menjadi
Library Cafe (LC). Secara umum LC berbeda dengan perpustakaan tradisional yg biasanya
hanya sebagai tempat istirahat bahkan tempat tidur. LC dapat digunakan sebagai sarana
untuk diskusi dan English Club dengan menghadirkan narasumber dari internal maupun
eksternal. LC BPKP Sulsel yg telah diresmikan penggunaanya oleh Deputi Pembina
diharapkan sebagai lokomotif peningkatan SDM di BPKP Sulsel terutama Para Pegawai
Generasi Milenial.
Semoga dengan inovasi yg terus dikembangkan oleh segenap Punggawa BPKP Sulsel akan
semakin meningkatkan layanan bagi stakeholder .
Akhirnya segenap redaktur majalah New Paraikatte mengucapkan selamat atas capaian
level 3 API P dan SPI P, semoga kedepannya BPKP Sulsel semakin bersinar.

Ide Juang Hamantito, Korwas INV I BPKP Sulsel

MENTRANSFORMASIKAN
MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP
KE DALAM PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI
INSTANSI PEMERINTAH YANG EFEKTIF
enanganan
tindak
pidana
korupsi secara represif oleh
aparat penegak hukum terus
dilakukan. Namun demikian,
risiko korupsi dan tingkat kejadian
korupsi tidak menurun. Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia dan Indeks Perilaku
Anti Korupsi (IPAK) tidak mengalami
peningkatan yang signiikan. Hal ini
menunjukkan risiko korupsi masih
belum terkelola dengan baik. Kasus
korupsi yang terungkap melalui
operasi tangkap tangan menunjukkan
korupsi terjadi secara sistematis, dan
terstruktur bahkan terdesentralisasi.
Lebih dari itu, korupsi telah mengalami
normalisasi melalui proses sosialisasi
dan institusionalisasi dimana pelaku
mengemukakan sejumlah pembenaran
dan
rasionalisasi
atas perilaku
koruptifnya.
Normalisasi
korupsi
terjadi ketika praktik korupsi yang
terjadi dalam organisasi ditetapkan
atau diberlakukan sebagai sebuah
rutinitas sehingga menghilangkan
kesadaran akan kesalahan terhadap
praktik yang dilakukan. Individu pelaku
korupsi menggunakan ideologi atau
norma pribadi untuk membenarkan
tindakan yang dilakukannya. Selain
itu, terjadi proses sosialisasi yang
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dilakukan dalam rangka mengenalkan,
dan mengikutsertakan anggota baru
dalam kegiatan koruptif dan anggota
baru tersebut menerimanya sebagai
nilai – nilai dalam organisasi.
Korupsi terjadi disebabkan oleh
berbagai faktor ekonomi, kelembagaan
maupun sosial – budaya. Faktor
multidimensi tersebut diperparah
dengan inefektivitas pemberantasan
korupsi
yang
disebabkan
oleh
rendahnya integritas individu dan
lemahnya
pengendalian
intern
serta belum optimalnya sinergi dan
kolaborasi antar institusi pengelola
risiko korupsi di Indonesia. Komitmen
untuk berkoordinasi, bersinergi dan
berkolaborasi oleh berbagai lembaga
terkait tidak diikuti dengan sistem
manajemen untuk memanifestasikan
komitmen tersebut. Koordinasi, sinergi
dan kolaborasi terjadi secara insidentil,
situasional, dan eratik. Kurangnya
keterpaduan langkah ini menjadi
upaya pencegahan tidak efektif.
Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan
untuk mengatasi hal tersebut yaitu:
(i) penguatan SPIP fokus pada
pengelolaan risiko korupsi,
(ii)
peningkatan kapabilitas APIP di bidang
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investigasi, dan (iii) pengembangan
tata kelola anti korupsi secara
kolaboratif.
Fokus pada Risiko Korupsi
SPIP yang didesain untuk menangani
risiko keuangan, operasional dan
kepatuhan serta pengamanan aset
perlu diperkuat untuk mencakup
juga risiko korupsi. Hal ini dapat
dilakukan dengan implementasi dan
pengembangan Fraud Control Plan
(FCP), Fraud Risk Asessment (FRA)
dan
pengembangan
Masyarakat
Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) serta
Audit Budaya Organisasi Anti Korupsi
(BOAK). Audit budaya organisasi
anti korupsi merupakan instrumen
pencegahan korupsi yang fokus
pada intervensi terhadap budaya.
Instrumen ini melengkapi instrumen
FCP yang merupakan intervensi
terhadap sistem dalam organisasi
dan MPAK yang mengintervensi
faktor manusia.
Audit budaya
organisasi merupakan jawaban dari
keterbatasan SPIP dalam mengatasi
dua hal yang justru merupakan akar
penyebab ( root cause) dari korupsi
yaitu: 1) pengabaian pengendalian
intern secara sengaja oleh pimpinan

adalah Indeks Efektivitas Pencegahan
Korupsi. Indeks tersebut terdiri dari
tiga pilar yaitu Kapabilitas Pengelolaan
Risiko Korupsi, Penerapan Strategi
Pencegahan Korupsi dan Penanganan
Kejadian Korupsi.

( management override), dan 2)
pimpinan, pegawai dan/ atau pihak
ketiga
lainnya
berkolusi
untuk
mengelak dari sistem pengendalian
intern.
Ketiga instrumen pengawasan ini (FCP,
MPAK dan Audit BOAK) menunjukkan
pentingnya strategi integratif. Upaya
pengelolaan risiko korupsi
tidak
lagi dapat dilakukan secara parsial
melainkan harus dilakukan secara
komprehensif agar terjadi perubahan
sikap dan perilaku menjadi anti
korupsi, penguatan sistem dalam
organisasi dan berkembangkan budaya
organisasi yang anti korupsi.
Peningkatan Kapabilitas APIP di Bidang
Investigasi
Upaya preventif melalui penguatan
SPIP secara berkelanjutan perlu diiringi
dengan kemampuan APIP untuk
melakukan deteksi dini ( early warning
system). Metode ini dapat dilakukan
antara lain melalui implementasi
probity advice and assurance pada
pengadaan barang/ jasa atau kegiatan
lainnya. Probity advice and assurance
merupakan pemberian advis secara
independen dan obyektif terhadap
suatu proses kebijakan dan kegiatan
dalam rangka mendapatkan keyakinan
yang memadai bahwa seluruh proses
telah diikuti dengan Benar, Jujur
dan Berintegritas. Probity advice
and assurance dapat dilakukan
dalam bentuk audit, reviu maupun
pendampingan dan bimbingan teknis
dan dilakukan selama proses tersebut
secara real time ataupun segera setelah
segera setelah proses selesai. Probity
advice and assurance bertujuan untuk
meyakinkan masyarakat dan pelaku
usaha bahwa proses (misal: PBJ) dapat
dipercaya. Selain itu, probity assurance
and advice bertujuan meminimalkan
kemungkinan terjadinya proses litigasi.

Peningkatan kapabilitas APIP di
bidang investigasi dapat dilakukan
juga melalui peningkatan standar
kompetensi auditor bidang investigasi
APIP dan tata kelola penugasan
pengawasan bidang investigasi. Diklat
auditor tidak hanya mencakup materi
akuntansi dan auditing saja, tetapi
perlu memasukkan materi-materi
pengetahuan di bidang hukum, teori –
teori korupsi, pemeriksaan fraud, dan
komputer forensik. Lebih jauh lagi,
pengembangan tata kelola penugasan
pengawasan
bidang
investigasi
dapat dilakukan dengan membentuk
inspektorat
pembantu
bidang
investigasi di APIP kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah, serta
penyusunan pedoman penugasan
pengawasan bidang investigasi.
Tata Kelola Kolaboratif

Pengembangan Indeks Efektivitas
Pencegahan Korupsi bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas pencegahan
korupsi dengan menyediakan data
dasar bagi perbaikan tata kelola,
peningkatan efektivitas manajemen
risiko dan penguatan pengendalian
anti korupsi. Dengan menggunakan
pendekatan IPO-OBI ( Input – Process
– Output – Outcome – Beneit dan
Impact ), pendekatan governance, risk,
control serta pendekatan organisasi
dan manajemen perubahan, Indeks
EfeCK didesain untuk mencakup
tidak hanya kapabilitas yang dimiliki
dan proses untuk mencegah korupsi
namun juga efektivitasnya.
Strategi
perbaikan
tata
kelola,
peningkatan efektivitas manajemen
risiko dan penguatan pengendalian
anti korupsi yang dihasilkan dari indeks
ini dituangkan dalam suatu Peta Jalan
( Road Map). Dengan demikian, upaya
peningkatan efektivitas pencegahan
korupsi dapat dilakukan secara terukur,
terpola dan terkelola.
Penutup

Collaborative
governance
dalam
pemberanasan korupsi selama telah
dilakukan oleh APIP bersama-sama
dengan aparat penegak hukum melalui
audit penghitungan kerugian keuangan
negara dan pemberian keterangan
ahdi di bidang akuntansi dan auditing.
Kolaborasi ini perlu ditingkatkan
untuk mencakup asset tracing and
loss recovery dalam tindak pidana
korupsi.
Kepemimpinan
fasilitatif,
keseimbangan
kewenangan
dan
desain kelembagaan dalam koloborasi
tersebut sangat perlu ditingkatkan.
Selain di area represif, tata kelola
kolaboratif yang lebih strategis perlu
dikembangkan ke area pencegahan
yaitu dalam pengelolaan risiko korupsi
di instansi pemerintah. Agar efektif,
komitmen
untuk
berkoordinasi,
bersinergi dan berkolaborasi antar
instansi
pemerintah
diperlukan
collaborative indicators yang mengukur
dan menilai efektivitas pencegahan
korupsi. Salah satu alat ukurnya
yang saat ini sedang dikembangkan

Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di
instansi pemerintah pusat dan daerah
merupakan landasan utama dalam
pengelolaan risiko korupsi. Mengingat
sifat korupsi yang tersembunyi dan
modus yang selalu berkembang
dengan memanfaatkan kelemahan
pengendalian intern, maturitas SPIP
dan kapabilitas APIP harus terus
ditingkatkan.
Pengelolaan
risiko
korupsi instansi pemerintah yang
efektif juga memerlukan kolaborasi
antar berbagai aktor yang terlibat.
Komitmen pimpinan dan penyediaan
sumber daya yang cukup menjadi
faktor kunci keberhasilannya. Dengan
demikian, instansi pemerintah dapat
mentransformasikan
maturitas
SPIP dan kapabilitas APIP menjadi
instrumen pencegahan korupsi secara
efektif dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan dan kesejahteraan
rakyat.
(IdeJTIto/ 2018)
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Pengembangan dan
Penjaminan Kualitas Audit
Damargo Hadiono, PFA Bidang APD, BPKP Sulsel

ertemuan antara Menteri
Dalam Negeri, MenPan RB
dan Ketua KPK di gedung
KPK yang digagas Ketua
KPK baru-baru ini dilaksanakan
membahas tentang penguatan
fungsi
APIP
agar
mampu
melakukan pencegahan praktik
penyelewengan atau korupsi.
Revisi atas regulasi yang ada
untuk penguatan fungsi APIP
dirasakan mendesak mencermati
banyak terjadinya kepala daerah
yang tersangkut perkara korupsi
dan terkena Operasi Tangkap
Tangan. Kedepannya, menurut
Mendagri (Kompas, 10/11/2018)
hasil pengawasan Inspektorat
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kabupaten atau kota akan
disampaikan kepada gubernur
selain kepada bupati atau walikota
dan hasil pengawasan Inspektorat
Provinsi
akan
disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri
selain kepada gubernur. Dalam
Pertemuan tersebut disepakati
regulasi tentang penguatan fungsi
APIP oleh ke dua institiusi tersebut
harus dituntaskan dalam waktu 1
bulan.
Lalu pertanyaan apakah cukup,
dengan
adanya
perbaikan
regulasi yang memuat mekanisme
pengangkatan
Inspektur
di
daerah
dan
penyampaian
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pelaporan tersebut APIP akan
efektif mampu mencegah praktik
penyelewewengan.
Pesimisme
muncul
karena
meski kedudukan APIP sesuai
revisi regulasi yang sedang
dirancang tersebut menjadi lebih
independen akan dapat menjawab
tujuan tersebut. Karena disadari
bahwa pangkal utama dalam
mencegah mencegah terjadinya
penyelewengan adalah komitmen
dari kepala daerah dan pimpinan
oragnisasi perangkat daerah untuk
membangun sistem pengendalian
intern yang efektif.
Tidak mudah bagi APIP menjawab

tuntutan tersebut. Setidaknya,
pimpinan APIP yang diamanahkan
menjabat
berdasarkan
revisi
regulasi harus melakukan upaya
maksimal dalam memperbaiki
kondisi yang belum memadai
untuk menjaga mutu hasil audit.
Pembenahan mutu sumber daya
manusia terutama adalah pada
saat merekrut sehingga APIP
akan disi oleh tenaga bertalenta
baik dan memiliki integritas
dan
pengembangan
Program
Pengembangan Penjaminan Mutu
Audit, diantaranya, yang harus
dilakukan.
Sesuai Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia Nomor 2200,
Pimpinan APIP harus merancang,
mengembangkan dan menjaga
program pengembangan dan
penjaminan kualitas. Disebutkan
dalam Standar tersebut program
pengembangan dan penjaminan
mutu
mencakup
penilaian
intern dan ekstern. Penilaian
intern mencakup pemantauan
berkelanjutan dalam kegiatan
audit intern dan peniliaan secara
berkala. Sedangkan Penilaian
Ekstern dilakukan melalui telaahan
sejawat.

antar
Inspektur
Pembantu.
Hanya impelementasinya yang
belum
optimal.
Pemantauan
berkelanjutan
melalui
reviu
berjenjang mulai dari penyusunan
perencanaan audit, pelaksanaan
dan pelaporan sebagai esensi
pelaksanaan pedoman kendali
mutu belum berjalan dengan baik
dan melekat dalam kegiatan audit.
Masih banyak dijumpai rancangan
program kerja audit kadang dibuat
hanya memenuhi kelengkapan
kendali mutu. Belum dirancang
melalui proses reviu berjenjang
yang
baik
sehingga
dapat
dipergunakan untuk menjawab
tujuan dan sasaran audit. Begitu
pula pada saat pelaksanaan dan

pelaporannya. Sehingga hasil audit
yang selama ini dilakukan masih
belum dapat dipergunakan oleh
penggunanya.
Oleh
karena
itu,
menjadi
amanah bagi pimpinan APIP kedepan
mengembangkan
dan
mengimplementasikan
program
pengembangan dan penjaminan
kualitas untuk mengefektifikan
peran APIP. Tanpa hal tersebut
dilakukan, kedudukan APIP yang
semakin independen kurang terasa
pengaruhnya dalam perbaikan
akuntabilitas dan pemerintahan
yang baik.

APIP pada umumnya telah
memiliki
infrastrustur
terkait
dengan
Program
tersebut
seperti pedoman kendali mutu
dan pedoman penilaian sejawat
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Bangun Komunikasi Persuasif, Pahami Budaya Lokal

Strategi Raih Level 3 Kapabilitas APIP
Inspektorat Kab. Sidenreng Rappang
St. Nasyrah Latif, PFA bidang P3A BPKP Sulsel
alau Anda ke Makassar, jangan
lupa singgah di Kabupaten
Sidenreng
Rappang,
atau
Sidrap. Kabupaten yang dapat
ditempuh dalam waktu sekitar empat
jam dari Makassar ini sudah lama
terkenal sebagai sentra penghasil
beras di Sulawesi Selatan. Sidrap juga
terkenal sebagai pemasok daging sapi
nasional.

K

Tapi, bukan karena produksi pertanian
tersebut kami menyarankan Anda
untuk mengunjungi Sidrap. Tahun
2018 Sidrap mendapatkan anugerah
sebagai salah satu dari tujuh pemda
di Indonesia yang mampu mencapai
level tiga atas penilaian Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(Kapabilitas APIP).
Apa rahasia Sidrap sehingga mampu
mencapai Level 3 Kapabilitas APIP?
Apa yang sudah dilakukan oleh
Inspektorat Sidrap untuk menguatkan
para auditornya? Mekanisme seperti
apa, yang membuat Sidrap berbeda
dengan APIP lainnya di Indonesia?

Potret Inspektorat Sidrap
Menuju Level 3 Kapabilitas
APIP
APIP Sidrap pada prinsipnya sama
dengan APIP pada pemda lain
di seluruh Indonesia. Kegiatankegiatannya pada umumnya adalah
melakukan
pengawasan
yang
mencakup aspek struktur organisasi
dan tata kerja, pembinaan aparatur
dan administrasi kepegawaian, dan
pengelolaan keuangan. Hanya saja,
keinginan untuk melakukan perubahan
terlihat begitu kuat di Inspektorat
Sidrap.

6

Pada tahun 2007, Inspektorat Sidrap
memulai perbaikan tata kelola dalam
hal pengelolaan SDM. Penerimaan
CPNS formasi Auditor sebanyak 6
orang pada tahun 2006 merupakan
cikal bakal perbaikan di Inspektorat.
Menyadari pentingnya peningkatan
kapabilitas dan kapasitas auditor
dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi, Inspektorat Sidrap mendorong
para auditor untuk meningkatkan
pengetahuannya.

Key success factors
Komitmen
dalam
kapasitas Auditor

meningkatkan

Awal dari sebuah perubahan adalah
adanya komitmen yang kuat untuk
melakukannya. Hal itu pun terlihat
pada Inspektorat Sidrap. Hal ini
didukung
oleh
sikap
pimpinan
Inspektorat Sidrap sejak tahun 20052018 yang bersikap open minded dan
tidak resisten terhadap perubahan
sangat mendukung inovasi. Untuk
merealisasikannya, Inspektorat Sidrap
bekerja sama dengan BPKP Provinsi
Sulsel untuk melakukan penguatan
kapasitas auditor. Diklat Substantif dan
Diklat teknis yang dilakukan di BPKP
menjadi tonggak perubahan dalam
memperbaiki kualitas layanan yang
diberikan oleh Inspektorat Sidrap.
Salah
satu
hal
yang
cukup
menggembirakan adalah adanya satu
auditor Inspektorat Sidrap dinyatakan
lulus atau dinilai kompeten dalam
Certified Risk Management Risiko,
sehingga terpenuhilah satu KPA level
3 Kapabilitas APIP. Sertifikasi profesi
dituntut dalam pemenuhan level 3
Kapabilitas APIP.
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Budaya Organisasi
Inspektorat daerah Sidrap memakai
prinsip Ambil, Tiru dan Modifikasi
(ATM) atau benchmarking dalam
melakukan audit kinerja yang telah
dilakukan oleh BPKP.
Integrasi PPBR dengan Audit Kinerja
Hasil dari diklat dan bimtek yang
dilakukan dengan bekerja sama
dengan BPKP memberikan inspirasi
dan mendapatkan respon positif
oleh Inspektorat Kabupaten Sidrap.
Demikian halnya dengan arahan dari
assessor Kapabilitas APIP segera
ditindaklanjuti oleh tim Inspektorat
Sidrap.
Integrasi
Pengawasan
Perencanaan Berbasis Risiko (PPBR)
dengan Audit Kinerja pun dilakukan
setelah mendapatkan diklat dan
bimbingan
langsung
dari
Tim
Perwakilan BPKP Sulsel. Satu hal yang
membedakan Sidrap dengan strategi
pencapaian Kapabilitas APIP level 3
pada Pemda Lain adalah integrasi PPBR
dengan Audit Kinerja. Dalam hal ini
Inspektorat Kabupaten Sidrap sangat
memahami bagaimana penilaian risiko
berpengaruh terhadap jenis audit yang
mereka lakukan.
Penyusunan
Program
Kerja
Pengawasan dan Pembinaan Tahunan
(PKP2T) berbasis risiko adalah kunci
utama yang secara krusial dapat
menempatkan Inspektorat Sidrap
mencapai level 3 Kapabilitas APIP. Hal
ini lah yang belum banyak dilakukan
oleh Pemda lain di Indonesia. Secara
umum, Pemda-pemda telah melakukan
penilaian risiko. Hanya saja, hasil
penilaian risiko ini tidak ditindaklanjuti
dengan
menggunakannya
untuk

mengidentifikasi
auditan
yang
mempunyai risiko tinggi, hingga
akhirnya
menggunakannya
untuk
merencanakan penugasan berdasarkan
tingkat risiko yang dimiliki oleh OPD
yang menjadi obyek pemeriksaan.
PKP2T
berbasis
risiko
tersebut
mengidentifikasi
kegiatan-kegitan
pengawasan yang dilakukan sesuai
dengan prioritas. Hal ini tentu
menjadi keuntungan bagi Inspektorat
Sidrap karena mereka tidak harus
melakukan
pemeriksaan
pada
seluruh obyek pemeriksaan, tapi
lebih
mempertimbangkan
aspek
prioritas kesesuaian antara obyek
dengan kegiatan pengawasan yang
akan dilakukan. Termasuk dalam hal
ini adalah pelaksanaan audit kinerja
yang didasarkan dari hasil penyusunan
PKP2T berbasis risiko.
Agar dapat melaksanakan audit kinerja
dengan optimal, langkah pertama
yang dilakukan oleh Inspektorat Sidrap
adalah memberikan diklat Audit kinerja
bagi para ketua Tim. Hal ini penting
untuk menjamin bahwa audit dilakukan
berdasarkan standar yang telah
ditetapkan, termasuk dalam hal ini juga
pemahaman tentang penyusunan KKA
dan laporan hasil audit.

Peer Review (Telaah Sejawat)
Program
penjaminan
dan
pengembangan mutu dilakukan melalui
telaah sejawat intern maupun ekstern.
Telaah sejawat intern dilakukan antara
Inspektur Pembantu (Irban) pada
Inspektorat Kabupaten Sidrap, selain
itu telah dilaksanakan telaah sejawat
ekstern antar APIP di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan dimana Inspektorat
Sidrap melakukan telaah sejawat atas
Inspektorat Kabupaten Gowa, dan
Inspektorat Kota Palopo melakukan
telaah sejawat atas Inspektorat
Kabupaten Sidrap. Dalam rangka
mempertahankan independensi maka
telaah sejawat tidak dilakukan secara
resiprokal (saling telaah).

Peran Tim Perwakilan BPKP
Sulsel
Membangun Effective Communication
Kunci
keberhasilan
pencapaian
APIP tak bisa dilepaskan dari peran
Tim
Perwakilan BPKP Sulsel yang
terus memberikan pembinaan dan
memompa
semangat
Inspektorat
Sidrap. Dengan adanya pembinaan
dengan teknik pendekatan komunikasi
interpersonal yang dilakukan oleh BPKP
Sulawesi Selatan, Inspektorat berupaya
merespon cepat tanpa kenal waktu
untuk memenuhi seluruh KPA level 3.
Pola interaksi dan komunikasi yang
dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP

Sulsel ini sejalan dengan konsep
komunikasi persuasif, tidak sekedar
informatif untuk meyakinkan seseorang
dan agar mereka bersedia melakukan
sesuatu. Menurut Widjaja (2002)
komunikasi persuasif merupakan suatu
usaha untuk meyakinkan orang lain
agar obyek sasaran dapat berbuat dan
bertingkah laku seperti yang diharapkan
komunikator dengan membujuk tanpa
memaksanya/tanpa kekerasan. Pada
dasarnya kegiatan persuasi memiliki
tujuan untuk memberikan dorongan
kepada komunikan agar berubah
sikap, pendapat dan tingkah lakunya
atas kehendak sendiri dan bukan
karena keterpaksaan. Hal tersebut
diungkapkan Suranto (2005) bahwa
kegiatan persuasi diharapkan
agar sikap seseorang maupun
kelompok dapat berubah
secara suka rela dan senang
hati
atas
pesan-pesan
yang diterimanya. Persuasi
sebagai proses komunikasi
bertujuan untuk memperoleh
respon
dengan
pesanpesan verbal dan non verbal
dilakukan secara halus dan
manusiawi agar komunikan
melaksanakan
sesuatu
dengan senang hati. Hal
tersebut ditegaskan Ronald L.
A. dan Karl W. E. Anatol yang
dikutip dan diterjemahkan
oleh Dedy D. Malik dan Yosal
Iriasantara (1994: 51).
Tim Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan senantiasa menjalin komunikasi
yang intens dengan APIP Kab.
Sidrap demi mendapatkan keyakinan
mengenai peningkatan pemahaman
dan penerapan bagi APIP mengenai
apa yang telah diajarkan pada sesi
bimbingan teknis. Komunikasi tidak
hanya terbatas pada saat kegiatan
bimbingan teknis semata. Bimbingan
teknis hanyalah salah satu bagian kecil
dalam upaya transfer pengetahuan
mengenai KPA.
Memahami Budaya Lokal
Dari hasil interaksi dengan Inspektorat
Sidrap, Tim Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan menyadari bahwa sebagaimana
masyarakat Sidrap lainnya, Inspektorat
Sidrap memegang prinsip: sekali layar
terkembang, pantang biduk surut
ke pantai. Prinsip itu yang menjadi
kunci keberanian para pelaut Sulsel,
termasuk Sidrap, dalam mengarungi
lautan. Dalam konteks pencapaian
Kapabilitas Level 3, prinsip tersebut
menggambarkan keteguhan, tekad, dan
pengorbanan (jika perlu) yang harus
dilakukan untuk menuntaskan sebuah
misi. Dalam konteks peningkatan
Kapabilitas APIP, pemahaman atas
budaya masyarakat Sidrap, lebih

khusus budaya organisasi Inspektorat
Sidrap, menjadi landasan dalam
menyusun strategi pendampingan oleh
Tim Perwakilan BPKP Sulsel.

Penutup
Mencapai Kapabilitas APIP level 3
adalah sebuah proses yang panjang
sehingga butuh nafas yang panjang
agar tujuan tersebut dapat ditunaikan.
Meski peningkatan Kapabilitas APIP
memiliki pengaruh terhadap pencapaian
pembangunan daerah, sayangnya
hal ini tidak cukup banyak dipahami
oleh APIP daerah. Ketidaktahuan
dan persepsi yang salah terhadap
keinginan
untuk
meningkatkan
Kapabitas APIP merupakan tantangan

yang tidak bisa diselesaikan dengan
membangun kemampuan teknis para
Assessor BPKP yang menjadi ujung
tombak keberhasilan target kinerja
BPKP. Pengalaman Tim Perwakilan
BPKP Sulsel menunjukkan bahwa
membangun komunikasi persuasif
dan memahami budaya lokal adalah
langkah penting yang harus dilakukan
untuk menjalin interaksi dengan
APIP di daerah. Pemahaman tentang
hal ini kemudian digunakan sebagai
dasar untuk menyusun strategi dalam
mendorong Kapabilitas APIP Level 3.
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Meningkatkan Kinerja Perkantoran.
Yogyakarta: Media Wacana
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Perjalanan Level 3 Kapabiltas APIP

SIDenreng RAPpang
H
Kasriah Sanusi, ST., M.Adm. Pemb. CRMO, PFA Itda Sidrap

ari ini, 21 Maret 2019 diantara
1.200 peserta Rakornaswas
di Birawa Assembly Hall,
Hotel Bidakara, Jakarta,
saya merasa bangga dan haru
karena Bupati Sidrap yang diwakili
oleh
Sekda
Sudirman
Bungi
mendapat
kesempatan
sebagai
salah satu nara sumber pada diskusi
panel dalam acara Rakornaswas
yang dipandu oleh Helmi Yahya.
Kesempatan sebagai nara sumber
di event nasional ini merupakan
apresiasi BPKP atas pencapaian
level 3 Kapabilitas API P Sidrap
di tahun 2018. Sejak pencapaian
ini, Sidrap menjadi terkenal dan
ramai dibicarakan orang, terlebih
karena merupakan satu-satunya
daerah di luar pulau Jawa, “apa iya
bisa?”. “Nyatanya bisa!”. Levelling
ini melalui proses penjaminan mutu
yang berjenjang dan ketat. Sempat
bincang-bincang dengan I bu Rini
(rendal) di acara Rakornaswas, beliau
mengungkapkan: “peta kompetensi
Sidrap bagus dan audit kinerja yang
dilakukan telah terinternalisasi mulai
dari Piagam audit, PKPT berbasis
risiko, sampai kepada tindak lanjut

8

LHA”. Saya semakin percaya diri.
Seketika saya teringat masa lalu
inspektorat yg dulunya bernama
Bawasda dipandang sebelah mata,
menjadi muara mutasi, kini menjadi
Inspektorat yang berprestasi, dan
mengharumkan nama Kabupaten
Sidenreng Rappang. Pencapaian ini
begitu berarti karena saya menjadi
saksi dan ikut mengambil bagian
dalam perjuangan inspektorat Sidrap
mulai dari titik nol.
Perbaikan atau tata kelola mulai
dilakukan di Inspektorat sejak tahun
2007, dimulai dari pengelolaan SDM.
Penerimaan CPNS formasi Auditor
sebanyak 6 orang pada tahun 2006
menjadi cikal bakal perbaikan di
Inspektorat. Terhadap 6 orang
CPNS formasi auditor ini dilakukan
pembinaan berjenjang oleh BPKP.
Diklat pembentukan Ahli mulai
dilakukan tahun 2007, kemudian
pegusulan JFA melalui pengangkatan
pertama, dan diangkat sebagai
JFA pada tahun 2009. Sebuah
perjuangan
yang
cukup
sulit
karena merupakan
pengalaman
pertama, sebelumya pengangkatan
auditor melalui inpassing.
Enam
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JFA pengangkatan pertama yang
saat ini sisa 4 orang( Jum, Kasriah,
A.Lia dan Tri Sovia) menjadi motor
penggerak perubahan di inspektorat.
Atas pembinaan BPKP melalui Diklat
Substantif dan Diklat teknis kami
memiliki I ntegritas dn komitmen
untuk melakukan perbaikan baik
di
tubuh
Inspektorat
sendiri
maupun organisasi pemda secara
keseluruhan. Bekal pengalaman,
integritas, dan komitmen kemudian
kami tularkan kepada rekan-rekan
di Inspektorat baik yunior dan senior
yang umumnya mau menerima
perubahan.
Kepemimpinan
H.A.Sappewali, SH di Inspektorat
sejak tahun 2005-2018 yang mau
menerima
perubahan
sangat
mendukung inovasi kami .

Saat levelling Kapabiitas API P
di
tahun
2017
berdasarkan
Internal Audit Capability Model
(I ACM) yang dikembangkan oleh
Institute of I nternal Auditor (I I A)
Research Foundation , kami lebih
mudah melakukan Self Assesment
karena
pada
umumnya
telah
diimplementasikan hanya kadangkadang
belum
terdokumentasi.

Kronologis pemenuhan Key Proccess
Area (KPA) level 3 kapabilitas API P
Sidrap:
1. Bimbingan Teknis Level 2
ST-516/ PW21/ 6/ 2017, Tanggal 2
Maret 2017
2. Penilaian Mandiri Level 2
Surat Inspektorat no 700/ 51/
I NSP, Tanggal 31 Desember 2017
3. Penjaminan Kualitas Level 2
ST-176/ PW21/ 6/ 2018, Tanggal 8
Pebruari 2018
4. Bimbingan Teknis Level 3
ST-1138/ PW21/ 6/ 2018, Tanggal
4 Juli 2018
5. Bimbingan Teknis Level 3
ST-1333/ PW21/ 6/ 2018, Tanggal
13 Agustus 2018
6. Penilaian Mandiri Level 3
Nomor 709/ 26/ I NSP, Tanggal 7
September 2018
7. Penjaminan Kualitas Level 3
ST-1468/ PW 21/ 6/ 2018, Tanggal
18 September 2018.
Hasil Penjaminan Kualitas ( Quality
Assurance) oleh BPKP Deputi Bidang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Keuangan
Daerah
berdasarkan
Laporan
Nomor
SP-2594/
D3/ 01/ 2018, tanggal 31 Desember
2018.
Inspektorat Kabupaten
Sidenreng Rappang dinyatakan telah
berada pada level 3 untuk semua
elemen yaitu Peran dan Layanan;
Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
Praktik Profesional; Akuntabilitas
dan Manajemen Kinerja; Budaya dan
Hubungan Organisasi; dan Struktur
Tata Kelola.
Kunci dari perolehan level 3 penuh

ini adalah respon positif terhadap
bimtek yang dilakukan oleh BPKP
Perwakilan Provinsi (Pak Imam,
Bu Acha, Pak Damargo dkk). Kami
berupaya merespon cepat
tanpa
kenal waktu untuk memenuhi seluruh
KPA level 3. Bu Acha sering chating
tengah malam, kami tetap respon
meski hanya sekedar membalas
“I nsya Allah bu”. Kami disarankan
melakukan audit program/ kegiatan
yang risikonya lebih besar, ‘ya
boleh juga, audit bisa lebih fokus
mengingat anggaran pengawasan
terbatas. Kebetulan 10 SKPD telah
menyusun daftar risiko atas hasil
Bimtek maturitas SPI P, sehingga kami
tinggal memanfaatkannya. Progam
JKN yang risikonya tinggi kami
masukkan dalam PKPT, kami lakukan
auditnya, memberikan rekomendasi
3E, kemudian memantau tindak
lanjutnya. Pedoman Audit Kinerja
JKN sumbernya dari BPKP juga,
kami Ambil, Tiru dan Modiikasi
(ATM) sesuai kondisi Inspektorat. Di
akhir waktu QA Level 3, jujur kami
sudah mencapai titik jenuh dan
hampir menyerah. Permintaannya
kok
beranak
pinak
padahal
interpretasi kami pada KPAnya tidak
demikian, namun kembali kami
memompa semangat mengingat
tinggal selangkah lagi. Terakhir tim
reviu meminta bukti tindak lanjut
LHA audit kinerja, dan kami bisa
memenuhi.
Sertiikasi profesi juga dituntut
dalam pemenuhan level 3 Kapabilitas
API P. Saat Bimtek level 3, oleh
BPKP
menyampaikan
informasi
pendaftaran sertiikasi profesi meski
penyampaiannya di batas akhir

waktu. Setelah melakukan konirmasi
ke panitia, kami langsung mengirim
usulan dan berkas beberapa auditor.
Beberapa hari kemudian keluar
pengumuman satu orang
lulus
berkas dan diundang mengikuti
diklat tanggal 26-29 November
2018, dan ujian apada tanggal 30
Nopember 2018, dan alhamdulillah
berdasarkan pengumuman tanggal
21 Desember 2018
dinyatakan
lulus atau dinilai kompeten dalam
Certiied Risk Management Risiko,
maka terpenuhilah satu KPA level 3
Kapabilitas API P.
Sebagai bentuk apresiasi atas
pencapaian level 3, Inspektorat
Kabupaten Sidrap juga diundang
khusus mengikuti
Training
of
Trainers yang dihadiri oleh beberapa
kementerian dan API P Daerah yang
diajar langsung oleh peneliti dan
penulis buku Internal Audit Capability
Model, yaitu Elizabeth McRaee.
Kalimat yang sering disampaikan
pemateri adalah
Key Proses
Area harus secara berkelanjutan
dan berulang ( suistainable and
repeatable).
Terima kasih kami ucapkan kepada
segenap keluarga besar BPKP
yang telah melakukan pembinaan
kepada
Inspektorat
Kabupaten
Sidenreng Rappang hingga dapat
mencapai Level 3 Kapabilitas API P,
kami
berkomitmen
menjadikan
KPA sebagai budaya kerja dan
mengawal tata kelola pemerintahan
daerah menuju pemerintahan yang
baik dan bersih. Kepada seluruh
API P Daerah, khususnya di Provinsi
Sulawesi Selatan kami himbau untuk
semangat dan berpacu mencapai
level 3 Kapabilitas API P.

Majalah Paraikatte - edisi 30

9

Membangun Reformasi
Birokrasi & SPIP
Untuk Mencapai Tujuan
Barlian F. Saragih, PFA Bidang AN, BPKP Sulsel
ondisi umum Birokrasi di
Indonesia pada beberapa
tahun terakhir ini cukup
memprihatinkan khususnya
dalam kaitan pencapaian kinerja
organisasi,
dengan
berbagai
realitanya yaitu:

K

dan tidak terkait kinerja;
4.

Masih belum terbangunnya
sistem dan Budaya Kinerja.

1.

Rekrutmen yang tidak objektif,
tidak kompetitif, bahkan sering
KKN;

2.

Promosi jabatan yang masih
tertutup;

Sehubungan
dengan
itu,
sebagaimana diamanatkan dalam
UU No.17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
PanjangNasional
(RPJPN)
2005
– 2025 dan Perpres No.5 Tahun
2010 tentang RPJMN 2010 –
2024 yang menyatakan bahwa
pembangunan Aparatur Negara
dilakukan
melalui
Reformasi
Birokrasi
untuk
meningkatkan
profesionalisme Aparatur Negara
dan
untuk
mewujudkan
Tata
Kelola Pemerintahan yang baik,
Pemerintah RI mengeluarkan paket
kebijakan
Reformasi
Birokrasi
melalui Peraturan Presiden No.81
Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
serta beberapa Peraturan Menteri
PAN dan RB tentang Pedoman
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.

Level Remunerasi yang rendah

Terdapat

1.

Organisasi yang gemuk;

2.

Peraturan perundang-undangan
yang overlapping;

3.

Sumber Daya Manusia (SDM)
yang tidak kompeten;

4.

Tumpang tindih kewenangan;

5.

Pelayanan publik masih buruk;

6.

Pola pikir ruled based.

Semakin kompleks dengan beberapa
permasalahan
SDM
Aparatur
Pemerintah, yaitu:
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(Delapan)

area

perubahan yang diharapkan dari
Reformasi Birokrasi, yaitu:
1.

Organisasi menjadi lebih tepat
fungsi dan tepat ukuran;

2.

Tata laksana merupakan sistem,
proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai dengan prinsipprinsip Good Governance;

3.

Peraturan Perundang-undangan
menjadi regulasi yang lebih
tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif;

4.

Sumber
Daya
Manusia
Aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, kapabel,
professional, berkinerja tinggi
dan sejahtera;

5.

Pengawasan
dapat
meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan
bebas KKN;

6.

Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas kinerja birokrasi;

7.

Pelayanan Publik yang prima

sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat;
8.

Mind set and culture set
Aparatur untuk menerapkan
Birokrasi dengan Integritas
dan Kinerja yang tinggi.

Area perubahan tersebut diatas
akan terlihat dan tergambar
dengan
adanya
Kepuasan
Masyarakat, Perbaikan Peraturan
Perundang-undangan, Perbaikan
Kelembagaan, Profesionalitas ASN,
dan Akuntabilitas.
Disisi lain, untuk memastikan
dan mengawal perubahan yang
diharapkan
dari
Reformasi
Birokrasi tersebut, Pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk
pengaturan Sistem Pengendalian
Intern (SPI) melalui PP No.60 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah (SPIP) sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal
58 UU No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
dan
Perpres No.5 Tahun 2010 tentang
RPJMN 2010 – 2024 untuk target
penerapan dan penyelenggaraan
SPIP pada seluruh Kementerian/
Lembaga/ Daerah.
SPIP merupakan suatu proses
yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh jajaran pegawai untuk
memberikan
keyakinan
yang
memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Tanggung
jawab
Pimpinan
Kement er ian/ Lembaga/ Daer ah
untuk dapat menyelenggarakan
SPIP pada level kegiatan dan
entitas.
SPIP
yang
efektif
pada seluruh tahapan proses
Manajemen/ Pengelolaan Keuangan
Negara/ Daerah. SPIP dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) saling memperkuat dan
menunjang dalam Pengelolaan
Keuangan Negara (pada tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pertanggungjawaban)
untuk terciptanya Akuntabilitas
Keuangan
dan
Akuntabilitas
Kinerja Organisasi.
Akuntanbilitas
Keuangan
terjadi
dengan
terlaksananya
Wilayah
Tertib
Administrasi
(WTA) serta pencapaian opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP) atas penyajian Laporan
Keuangan pemerintah, sedangkan

Akuntabilitas
Kinerja
terjadi
dengan
terimplementasikannya
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pencapaian hal tersebut diatas
dalam kerangka mewujudkan Good
Governance danClean Governance
(Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dan bersih).

Critical
Succes
Penyelenggaraan
SPIP
Pemerintah:

Factor
pada

1.

Commitment and Leadership,
yaitu dengan menerapkan
Manajemen Berbasis Kinerja,
mencantumkan
Maturitas
SPIP sebagai kebijakan, dan
dituangkan didalam RPJM dan
RKA;

2.

Control Self Assesment , yaitu
dengan melakukan identifikasi,
analisis dan respon resiko,
serta menyusun Rencana
Tindak Pengendalian (RTP);

3.

Tone at The Top, yaitu dengan
menunjukkan keteladanan di
semua level manajemen;

4.

Integrit y and Ethics, yaitu
menjunjung nilai kejujuran
dan konsistensi sikap serta
perbuatan.

Akhirnya untuk dapat mewujudkan
Reformasi Birokrasi diperlukan
Penerapan SPIP yang efektif,
begitu pula penerapan SPIP dapat
terjadi bila terdapat Perbaikan dan
Perubahan Birokrasi.
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Sebuah Perenungan,

"Jajah Deso Milang Kori"
Berbhakti pada Ibu (Pertiwi)
Agus Catur Hartanto, Ak. CA, MM, QIA/ Kabag TU BPKP Sulsel
Semangat pagi,
Salam satu Akuntabilitas...

Hutan, gunung, sawah, lautan
Simpanan kekayaan

Ingatanku, kembali pada Almamater
SMAN 1 Klaten. Karena pada waktu itu
transportasi masih sulit sehingga harus
indekost didekat stadion. Inilah awal

Kini Ibu sedang susah
Merintih dan berdoa

perantauan saya dalam rangka "Jajah
Deso Milang Kori" yang terjemahan
bebasnya bepergian jauh menjelajah
wilayah, menghitung pintu demi
pintu. Maknanya melakukan sebuah
perjalanan dalam rangka mencari
"hakekat hidup" dengan mengenal
berbagai bentuk kehidupan serta
watak penduduknya yang berbedabeda. Manakala terjadi masalah maka
menggunakan pedoman/pendekatan
yang berbeda.
Syair lagu Ibu Pertiwi, menginspirasi
saya untuk menuliskan perjalanan
tugas sebagai ASN dalam mengawal
Akuntabilitas
Keuangan
dan
pembangunan.
Bait demi bait, mengandung makna
yang begitu mendalam, mari samasama kita simak dan resapi.....

Kulihat Ibu Pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matamu berlinang
Mas intanmu terkenang
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Kulihat Ibu pertiwi
Kami datang berbakti
Lihatlah Putra putrimu
Menggembirakan Ibu
Ibu kami tetap cinta
Putramu yang setia
Menjaga harta pusaka
Untuk Nusa dan Bangsa
Setelah menjalani pendidikan ajun
akuntan di STAN, tahun 1994
dalam kurun waktu 25 tahun telah
melaksanakan penugasan tidak kurang
dari 5 Tempat.
Bertugas sebagai ASN diberbagai
tempat, bagaikan Musair, menempuh
perjalanan ada 4 penjuru mata angin,
yaitu Barat-Timur, Utara-Selatan, "Dari
Pulau Rote sampai Pulau Sangihe".
Sungguh
berat
rasanya,
ketika
berpamitan pada ibu yang sudah
berusia lanjut, tinggal sendiri di usia
77 tahun dirumah. Pasti ibu merasa
kesepian setelah ditinggal alm bapak 5
tahun yang lalu.
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Dalam rasa sepi, seperti biasanya ibu
melepas saya di depan pintu rumah
ketika saya hendak kembali ke tempat
penugasan. Tanpa air mata didepan
saya, karena ibu selalu menguatkan
saya dengan memberikan pesan,
"Sebagai PNS Bekerjalah dengan hatihati, jaga Konduite", sebagai wujud
bhakti pada Ibu Pertiwi dan Ibumu
Sendiri.
Saat pesawat take off dari Bandara
Adi Sucipto, tak terasa air mata
menetes, selalu ada kerinduan buat
Ibunda. Betapa mulianya Ibu, selalu
memberikan doa dan semangat untuk
anakmu yang berangkat melaksanakan
tugas. Saya tau mungkin Ibunda ada
rasa sepi namun mampu mengalahkan
tekad anakmu dalam berbakti pada Ibu
Pertiwi.
Epilog:
Mumpung masih diberikan kesempatan
(waktu) sebagai ASN, marilah kita
bekerja profesional dan kita jaga
Koundite dengan baik sebagai wujud
Darma Bhakti kita pada orang tua dan
Ibu Pertiwi tercinta.
Semoga Allah memberikan keberkahan
dalam hidup kita. Amiiin.

Continuous Audit:
Peluang dan Tantangan Internal Audit
Nur Alam, PFA Bidang APD BPKP Sulsel
emerintah telah mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE). Perpres ini dibuat
untuk mewujudkan layanan publik
yang berkualitas dan tatakelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan dan akuntable yang
berbasis elektronik. Salah satu
capaian Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) tahun 2018 ini
menetapkan agar setiap instansi
pemerintah, baik pusat maupun
daerah harus menggunakan aplikasi
umum, paling lambat dua tahun
setelah Perpres ini ditetapkan.

P

Berdasarkan
Perpres
tersebut,
seluruh penyelenggara negara mulai
dari pusat hingga daerah "dipaksa"
untuk menerapkan e-government
secara terintegrasi sebagai babak
baru pengelolaan semua urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
masyarakat
menerapkan
Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).
Dunia

audit

tentunya

mengalami

tantangan dengan berubahnya proses
pada pemerintahan, auditor internal
harus mulai memahami penggunaan
teknologi agar dapat menguji semua
asersi yang ada di pemerintahan. Hal
ini merupakan tantangan bagi auditor
internal meningkatkan kapabilitasnya
untuk dapat memberikan advises dan
insight, agar mempunyai value added
yang nyata bagi organisasi.
Bagaimana Auditor mengaudit datadata Instansi yang memiliki data
elektronik tersebut? Cara yang lebih
efektif dan efisien adalah dengan
menggunakan Continuous Auditing
sebagai solusi audit yang tepat,
karena Continuous Audit dapat
melakukan analisa dan pengolahan
data
elektronik
menggunakan
aplikasi khusus untuk audit, dan
dapat
membantu
mempercepat
menemukenali
temuan
yang
dikerjakan secara real time atau
mendekati real time sehingga
memungkinkan
para
Auditor
melakukan analisa data dengan
cepat dan atau dapat digunakan
untuk membantu manajemen dalam
mengambil
keputusan-keputusan

strategis apa yang berpengaruh pada
kinerja instansi kedepannya dalam
rangka upaya preventif risiko.
Beberapa riset menunjukkan bahwa
perubahan
teknologi
membawa
dampak terhadap proses audit,
yang menunjukkan bahwa banyak
fungsi dari audit internal yang
dapat diotomatisasi sehingga lebih
menghemat
biaya,
mendorong
penambahan frekuensi audit internal
dan membebaskan staf audit dari
tugas yang membutuhkan penilaian
secara manual ( human judgement).
Vasarhelyi (2010) membagi Audit
berkelanjutan menjadi tiga untuk
mempermudah implementasi, yaitu:
1.

CCM
(Continuous
Control
Monitoring), CCM terdiri dari
beberapa aturan prosedur yang
digunakan untuk memantau
fungsi dari pengendalian internal.
CCM
lebih
menitikberatkan
pada prosedur otomatis, dan
memastikan bahwa prosedur
pengendalian dan pemantuan
bersifat
formal,
selain itu
CCM dapat digunakan untuk
memantau pengendalian akses
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akan meminimalisir risiko yang terjadi
sehingga dampak dari risiko yang
terjadi dapat dicegah terlebih dahulu
sebelum menyebar ke jaringan
Instansi yang lebih luas.
Audit berkelanjutan memiliki kelebihan
bila dibandingkan dengan audit
tradisional. Berikut perbandingannya:

2.

3.

dan otorisasi, konfigurasi sistem,
dan pengaturan pada proses
bisnis.

auditing untuk memberikan buktibukti yang solid guna menguatkan
penjaminan yang diberikan.

CDA(ContinuousData Assurance),
CDA lebih bertugas untuk
melakukan verifikasi integritas
dari aliran data pada sistem
informasi, CDA menggunakan
piranti lunak (software) untuk
mengekstrak data dari sistem
TI Instansi untuk di analisis
hingga ke tingkat transaksi untuk
memastikan keyakinan memadai
yang bersifat detail.

Audit
berkelanjutan
banyak
melibatkan
bantuan
teknologi
sehingga dapat memperkecil variasi
jasa audit serta mempersingkat
waktu pelaksanaan audit namun
kualitas audit menjadi lebih efektif
dan optimal dalam waktu yang lebih
singkat. Jeda waktu pelaksanaan
audit berkelanjutan mengakibatkan
pengendalian yang ada pada Instansi
menjadi lebih optimal karena audit
berkelanjutan melakukan pengujian
terus menerus terhadap pengendalian
Instansi sehingga Instansi dapat
melakukan deteksi dini jika terjadi
kegagalan pengendalian. Jeda waktu
audit berkelanjutan yang pendek dan
frekuensi pemeriksaan yang sering

CRMA
(Continuous
Risk
Monitoring and Assesment).
Untuk elemen CRMA muncul
karena pendekatan risiko yang
mulai digunakan untuk Instansi,
dengan adanya elemen CRMA
maka auditor dapat melakukan
integrasi
dengan
model
manajemen
risiko
yang
dimiliki
oleh Instansi sehingga
auditor
akan
lebih
mudah
memfokuskan
pekerjaannya
pada
proses-proses
yang
memiliki risiko tinggi.

Konsep continuous audit
oleh Institue of Internal
Audit
menunjukkan
bahwa Continuous audit
membutuhkan
continuous
monitoring systems berada
pada posisi fungsinya untuk
menjadi
efektif.
Sistem
monitoring
memberikan
bukti yang dikumpulkan dan
dinilai. Continuous assurance
membutuhkan
continuous
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Continuous Auditing menjadi suatu
keharusan dalam era pemanfaatan
teknologi informasi dan hal ini akan
semakin intensif pada masa yang
akan datang. Auditor Internal harus
mampu mengambil manfaat untuk
membuat pelaksanaan Audit semakin
efisien, efektif dan meningkatkan
mutu hasil Audit.
Tantangan
dan
peluang
bagi
seorang auditor dalam menerapkan
continuous auditing antara lain:
1.

Auditor
perlu
memiliki
karakteristik
tertentu
seperti memiliki rasa ingin
tahu (curiousity), keras hati
kreatif,
dapat
( persistence),
bebas bertindak (discretion),
mampu
mengorganisasikan,
percaya diri, dan mempunyai
pertimbangan profesional yang
baik.

2.

Auditor perlu memiliki keahliankeahlian
bidang
teknologi
informasi dan komputer. Standar

Profesional Akuntan Publik,
SA 335, paragraf 03-05 (I AI
2011)
menyatakan
bahwa
auditor sama sekali tidak dapat
mendelegasikan
tanggung
jawabnya dalam merumuskan
simpulan atau merumuskan
pernyataan pendapatnya atas
informasi keuangan kepada
pihak lain. Oleh karena itu,
bila auditor mendelegasikan
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh auditor lain atau tenaga
ahli lainnya, auditor harus
tetap memiliki pengetahuan
yang
memadai
mengenai
Pengolahan Data Elektronik
(PDE) untuk memungkinkannya
mengarahkan,
melakukan
supervisi, dan mereviu pekerjaan
asisten
yang
berkeahlian
pengolahan data elektronik
atau memperoleh keyakinan
memadai bahwa pekerjaan yang
dilakukan oleh auditor lain atau
tenaga ahli di bidang PDE telah
cukup untuk memenuhi tujuan
auditor.
3.

Auditor harus tetap memberikan
keyakinan pada pihak-pihak
yang
melakukan
transaksi
bahwa
dengan
adanya
pemanfaatan teknologi, maka
keamanan transaksi tidak perlu

menjadi satu masalah
perlu dikhawatirkan.
4.

5.

yang

Auditor harus dapat memahami
pengendalian internal dalam
lingkungan e-commerce baik
yang bersifat preventif maupun
detektif.
Auditor memiliki kompetensi
dalam
aspek
penguasaan
teknologi informasi, meskipun
sesungguhnya kompetensi ini
dulunya bukan kompetensi inti
disiplin ilmu akuntansi.

Kompetensi auditor telah ditantang
dengan adanya berbagai macam
pemahaman baru yang bukan
berasal dari disiplin ilmu akuntansi.
Tantangan ini mestinya dijawab
dengan terus mengembangkan diri
agar kompetensi auditor tetap dapat
mengikuti perubahan lingkungan
bisnis akibat pemanfaatan teknologi
informasi. auditor baik internal
maupun ekternal dituntut sebagai
continuous learner. Auditor yang
tidak mengikuti perkembangan akan
tertinggal dan tidak akan dapat
bersaing.
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enyum dan tawa Bahagia,
itu lah kata yang bisa
menggambarkan
ekspresi
dari seluruh Keluarga Besar
BPKP Prov Sulsel. Famgath dengan
mengusung
tema
“Memperkuat
Kompetensi Pengawasan I ntern yang
Berkelanjutan Demi Bakti Untuk
Negeri” dilaksanakan 2 hari 1 malam
yang merupakan rangkaian acara
dalam memeriahkan Ulah Tahun
BPKP Ke-36 yang rutin dilaksanakan
setiap tahun dan dilaksanakan oleh
seluruh Pegawai di lingkungan BPKP
Prov Sulsel Beserta Keluarga. Pantai
Tanjung Bira Kecamatan Bonto
Bahari Kabupaten Bulukumba adalah
lokasi yang dipilih menjadi destinasi
yang menarik karena keindahan
alam dan suasana yang penuh
kekeluargaan, perjalanan dimulai
dengan start dari kantor pukul 09.00
pagi, lokasi ini berjarak 200 KM dari
Kota Makassar sehingga memakan
waktu -+ 5 s.d. 6 Jam walaupun
begitu tidak menjadi hambatan
melainkan menjadi semangat bagi
Famgath kali ini, terlihat dari 3 Bus,
1 hiace serta belasan mobil milik
kantor dan pribadi yang datang
untuk menampung -+ 300 peserta
Famgath BPKP Prov Sulsel.

S

Perjalanan
memasuki
waktu
ishoma rombongan beristirahat di
Pantai Marina sambari menikmati
pemandangan
serta
tak
lupa
mengabadikan moment tersebut.
Tanpa terasa waktu rehat pun
berakhir
rombongan
kembali
melanjutkan perjalanan yang -+
memakan waktu 1 Jam 17 Menit
atau 55,3 Km tepat pukul 16.00 wib
rombongan pun tiba di Same Hotel
disambut oleh panitia yang telah
menanti
kehadiran
rombongan.
Pukul 17.00 acara pertama dimulai
yaitu Fashion Show dengan Tema

Hari Kartini yang dibuka oleh I bu
Ketua Dharma Wanita BPKP Prov
Sulsel “I bu Yunita” dan Bapak Kepala
Perwakilan BPKP Prov Sulsel “Bpk
Arman Sahri Harahap” menariknya
kegiatan ini dilaksanakan dalam
area
Kolam
Renang
dengan
bercahayakan Matahari yang akan
terbenam. Selanjutnya rombongan
kembali beristirahat sejenak sambil
menunggu waktu makan malam.
Rombongan
kembali
berkumpul
di Ballroom Same Hotel setelah
bersantap
malam
bersama.

Indahnya
BPKP Sulsel
di Tanjung Bira
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kembali mengabadikan Moment
yang kini menjadi sejarah indah
itu. Perlombaan demi perlombaan
pun
dilaksanakan
dari
Tarik
Tambang, Lomba Salur Air, Lomba
Jalur Terpanjang hingga Lomba
Menghabiskan Air Menggunakan
Dot terpancar raut bahagia dan
makin erat nya rasa persaudaraan
dari masing masing peserta yang
merupakan tujuan utama kegiatan
Famgath ini, setelah rangkaian lomba
berakhir peserta yang lelah pun
satu persatu kembali menuju hotel
namun tidak habis disitu walaupun
matahari makin gagah memancarkan
cahayanya setiap peserta yang
melewati area kolam dalam keadaan
kering maka sekelompok peserta
geng iseng pasti akan menarik untuk
Rombongan
disambut
dengan
penampilan dari Genk Millenial
BPKP Prov sulsel dilanjutkan dengan
sambutan Kepala Perwakilan BPKP
Prov Sulsel, Hiburan, Doorprize dan
Banya kegiatan menarik lainnya
tanpa terasa waktu menunjukkan
pukul 23.00 wib. Acara Berakhir???
Tentu tidak… kegiatan dilanjutkan
dengan bermain Gapleh hingga
selesai.
Keesokan harinya matahari pun
mulai bersinar rombongan kembali
berkumpul di bibir pantai dengan
pakaian Merah bertulis “PW 21
Ewako”. Tidak diragukan kegiatan
yang
paling
pertama
adalah
menyeburkannya ke dalam kolam
“pokoknya semua harus basah”
prinsip geng tersebut.
Waktu
berjalan
sangat
cepat
akhirnya masuk ke penghujung
acara yaitu makan siang Bersama,
lomba anak anak, pembagian
hadiah dan terakhir Penutup yang
dibawakan oleh Kepala Perwakilan
BPKP Prov Sulsel yang menandakan
acara telah berakhir dan rombongan
pun kembali ke Makassar.
Oleh : Esti Ayu Pratiwi
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Ekpose Kapabilitas APIP:

Gerbang Menuju Predikat Level 3
Irham Maulana Tsalits, PFA Bidang P3A BPKP Sulsel
erwujudan APIP yang efektif
sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah ditandai dengan
kondisi kapabilitas APIP setidaknya
telah berada pada Level 3. Begitu
pentingnya perwujudan APIP yang
efektif ini, Pemerintah melalui RPJMN
2015-2019 telah menargetkan 85%
kapabilitas APIP di tahun 2019 berada
pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai
kriteria penilaian internasional IACM
(Internal Audit Capability Model) yang
dikembangkan oleh The Institute of
Internal Auditor (IIA).

P

Mengadopsi model internasional dalam
peningkatan kapabilitas APIP tentu
menjadi tantangan tersendiri bagi BPKP
dan bagi seluruh APIP di Indonesia.
BPKP selaku instansi pembina APIP
telah menyiapkan Grand Design beserta
seluruh aturan/kebijakan yang menjadi
pijakan bagi APIP di Indonesia untuk
meningkatkan kapabilitasnya antara lain
mencakup penilaian kapabilitas secara
mandiri (self assessment), penjaminan
kualitas (quality assurance) penilaian
kapabilitas, peningkatan kapabilitas
secara mandiri (self improvement), dan
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pemantauan peningkatan kapabilitas
APIP.

Quality Assurance/QA. Adalah upaya
yang dilakukan oleh BPKP untuk
memperoleh keyakinan bahwa APIP
telah mencapai Level kapabilitas tertentu
melalui validasi atas pemenuhan bukti
pada setiap KPA (Key Process Area).
QA dilakukan setelah APIP melakukan
self assessment atas kapabilitasnya.
Pelaksanaan QA terhadap hasil
penilaian mandiri oleh APIP Pemda
dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan di
setiap provinsi, sedangkan QA terhadap
hasil penilaian mandiri oleh APIP K/L
dilakukan oleh tim BPKP Pusat. Hasil
QA yang dilakukan oleh tim BPKP
perwakilan akan direviu terlebih dahulu
oleh tim BPKP Pusat untuk selanjutnya
dilakukan pengujian melalui Ekspose
dengan Deputi Teknis terkait. Ekspose
dapat dibawakan oleh tim BPKP Pusat
maupun tim BPKP Perwakilan. Proses
yang panjang untuk bisa mencapai Level
3 dan ini merupakan bentuk keseriusan
BPKP untuk memastikan kualitas APIP
yang akan mendapat predikat Level
3. Sampai dengan September 2019,
jumlah APIP yang telah mencapai Level
3 sebanyak 17 APIP K/L dan 30 APIP
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Pemda dari total 459 APIP di Indonesia
yang ditargetkan mencapai Level 3
sampai akhir 2019.
Penulis berkesempatan menjadi tim dari
perwakilan yang melakukan ekspose
dengan Deputi Teknis membawakan 2
APIP (di 2 kesempatan berbeda) yaitu
Inspektorat Kabupaten Gowa dan
Inspektorat Kota Palopo. Kedua APIP
tersebut telah mencapai Kapabilitas
Level 3 di tahun 2019. Terdapat beberapa
hal yang mendukung keberhasilan
ekspose Level 3 kedua APIP tersebut
yang akan penulis sampaikan.
Ekspose Inspektorat Gowa dilakukan
di Surabaya pada April 2019. Persiapan
dokumen sudah cukup matang,
komunikasi dengan pihak Inspektorat
Gowa menjelang ekspose juga terus
dilakukan mengingat masih terdapat
“lubang” atas kelengkapan dokumen
ekspose Gowa. Beberapa pekan
sebelumnya, APIP Gowa juga sudah
diikutkan ekspose di Sentul bersama
10 APIP lainnya, dan saat itu hanya
1 APIP yang berhasil lolos Level 3
(Gowa termasuk yang belum berhasil).
Kegagalan paling banyak adalah karena
kronologis menuju Level 3 yang tidak

akuntabel. Kronologis harus akuntabel
artinya tahapan atau langkah-langkah
menuju Level 3 yang ditempuh baik
oleh BPKP Perwakilan maupun oleh
APIP yang diekspose harus benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan.
Saat giliran Gowa maju untuk ekspose,
suasana agak tegang karena sesaat
sebelumnya, baru saja APIP Luwu Timur
yang maju untuk ekspose dan belum
berhasil (saat ini Luwu Timur sudah Level
3). Ketenangan diri mutlak diperlukan
jika ingin lancar dalam mengekspose.
Dan, ketenangan itu akan mudah untuk
dihadirkan jika persiapan sudah matang
dan sering berlatih sebelumnya.
Persiapan matang tidak hanya dari
segi lengkapnya dokumen Level 3,
tetapi juga presenter harus memiliki
pemahaman yang memadai terkait
Elemen dan KPA dalam kapabilitas
APIP, karena saat ekspose, penguji
sesekali akan menguji pemahaman
presenter terkait elemen/KPA tersebut.
Latihan ekspose juga cukup membantu
meningkatkan kelancaran saat ekspose
yang sebenarnya.
Tahap paparan kronologis menuju Level
3 APIP Gowa berhasil dilewati. Kalau
sudah lolos dikronologis, brarti sudah
setengah jalan, begitu kata tim BPKP
Pusat. Selanjutnya masuk ke paparan
substansi kapabilitas APIP yang
terdiri dari 6 Elemen, 24 KPA dan 151
pernyataan. Penguji akan menentukan
sampel berdasarkan Elemen dan KPA.
Elemen 1, 2 dan 3 adalah Elemen yang
sudah pasti dipilih oleh penguji sebagai
sampel, hanya saja tidak semua KPA
di elemen tersebut diminta untuk
dijelaskan. KPA di Elemen 4, 5 dan 6
sesekali juga diminta untuk dipaparkan.
Di kesempatan ekspose APIP Gowa,
Elemen dan KPA yang disampel yaitu
Elemen 1 Level 3 KPA 2, Elemen 2
semua KPA di Level 2 dan 3, Elemen 3
Level 2 KPA 1 dan 2, Level 3 KPA 1. Total
9 KPA yang disampel. Setiap KPA yang
disampel, dibacakan semua pernyataan
dan daftar ujinya serta dibuka
dokumen-dokumen
pendukungnya.
Saat ekspose berlangsung, presenter
harus “lincah” ketika diminta membuka
file-file daftar uji atau yang ditanyakan/
diminta oleh penguji untuk dibuka. Saat
dokumen ditampilkan, presenter harus
menjelaskan isi dan menunjukkan poinpoin yang merupakan substansi dari
dokumen tersebut. Jangan terlalu cepat
dan jangan juga terlalu lambat, begitu
aturan tidak tertulis saat membuka dan

menampilkan dokumen ke penguji.
Salah satu yang juga harus diperhatikan
terkait dengan pemenuhan dokumen
peningkatan
kapabilitas
APIP,
implementasi dari setiap KPA di semua
elemen, harus didukung dengan
peraturan/kebijakan/pedoman
yang
menjadi landasan dari pelaksanaan
KPA
tersebut.
Contoh,
dalam
implementasi Kendai Mutu penugasan,
APIP harus memiliki aturan terkait
penerapan Kendali Mutu tersebut.
Tidak cukup dengan pemenuhan
bukti implementasinya saja tanpa ada
kebijakan tentang Kendali Mutu di
internal APIP. Hal tersebut pernah terjadi
dan menyebabkan gugur saat ekspose
Level 3. Dari sini sebenarnya penguji
ingin menekankan bahwa semua yang
dilakukan/diterapkan di APIP harus
dibangun dengan suatu landasan/
dasar hukum sehingga penerapannya
akan berlangsung seterusnya walaupun
berganti
pimpinan
sampai
ada
perubahan aturan/kebijakan yang baru.
Sembilan
KPA
yang
disampel
telah dipaparkan dengan berbagai
pertanyaan substansial dari penguji,
alhamdulillah Inspektorat Gowa berhasil

mendapat predikat Level 3. Saat
ekspose Inspektorat Kota Palopo pada
Juli 2019 di Makassar, kondisinya tidak
jauh berbeda, hanya saja untuk ekspose
Palopo, penguji meminta semua KPA
yang akan diekspose, disiapkan print
out/hardcopy dokumennya. Menurut
penulis, dengan adanya print out
dokumen, penguji akan lebih jeli lagi
dalam melakukan pengujian. Dengan
begitu, semua tim QA yang akan
melakukan ekspose, harus lebih teliti
lagi dalam mempersiapkan seluruh
dokumen kapabilitas APIP yang akan
dipaparkan dalam ekspose.
Pada akhirnya, Level 3 hanyalah sebuah
predikat. Ia nya memang layak untuk
dikejar, diraih dan didapatkan, karena
setelahnya masih ada lagi Level 4 dan
Level 5. Namun, yang lebih penting
adalah proses perbaikan, implementasi
dan peningkatan tata kelola internal
APIP yang harus dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan atas
setiap elemen, KPA dan pernyataan
di setiap Level kapabilitas sehingga
APIP dapat berperan efektif menjadi
pengawal Pemdanya mencapai tujuan.
Salam Semangat Level 3!!
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Library Café

Launching
Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
Achprizar Greheta, PFA Bidang APD BPKP Sulsel
agi itu, pada Hari Senin Tanggal
2 September 2019, bukanlah
seperti pagi di hari biasanya.
Senyum sumringah terpapar
dari wajah setiap orang yang melintasi
lobi kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan. Decak kagum tidak
dapat disembunyikan, terutama rasa
penasaran mereka, inikah hari yang
telah ditunggu – tunggu sejak lama.
Sudah beberapa minggu lobi kantor
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan selesai direnovasi. Ada sudut
cantik dilengkapi meja serta kursi yang
nyaman, tampilan yang artsy, hingga rak
buku beserta isinya dapat ditemukan di
sana. Namun, sudut tersebut masih
terpasang pita memanjang yang
menutupi
aksesnya,
menandakan
bahwa tempat tersebut belum bisa
digunakan karena belum diresmikan.
Pagi itu banyak kursi tersusun rapi di lobi.
Wajar kalau ekspektasi setiap pegawai
pun meningkat dan berharap sudut itu
akan segera diresmikan karena tidak
sabar untuk dapat menggunakannya.

P

Tepat pukul 08.00 WITA setelah doa
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bersama, live music mengalun merdu.
MC mengajak para pegawai untuk
sejenak merapat ke lobi dalam rangka
peresmian Library Café Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Antusiasme tidak dapat terbendung
hingga membuat lobi menjadi riuh
rendah oleh kedatangan para pegawai
tak lama setelah pengumuman
tersebut. Beberapa saat kemudian,
momen
bersejarah
itu
datang.
Tibalah Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Polhukam
PMK, Ernadhi Sudarmanto, dengan
didampingi oleh Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman
Sahri Harahap, mengambil posisi
tepat di depan pita yang memanjang
tersebut.
“Dengan mengucap Bissmillahirrahmaanirrahim, dengan ini Saya resmikan
Library Café Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan. Semoga dapat
segera memberi manfaat yang nyata
bagi penggunanya”, ujar Deputi
sambil menggunting pita dengan
penuh khidmat. Tepuk tangan serta
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sorak gembira pun sontak menggema
melengkapi keceriaan pada pagi itu.
Acara dilanjutkan dengan sharing
session dari Deputi yang dimoderatori
langsung oleh Kepala Perwakilan.
“Terima kasih kepada Bapak Deputi
yang telah berkenan meluangkan
waktunya untuk berkunjung sekaligus
meresmikan dan menjadi influencer
perdana Library Café Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan”, ujar Kepala
Perwakilan
dalam
sambutannya.
“Maksud Library Café ini adalah untuk
merevitalisasi fungsi perpustakaan agar
dapat memberikan manfaat yang tidak
hanya sekedar menjadi tempat baca,
tapi juga dapat menjadi sarana untuk
berbagai pengetahuan. Tujuannya
adalah untuk mengakumulasi ilmu
pengetahuan karena Library Café
merupakan bagian dari implementasi
Knowledge
Management
System
yang saat ini terus dikembangkan di
BPKP Pusat. Selain itu Library Café
juga bertujuan untuk membangun
komunikasi
antar
pegawai
dan
memberi ruang bagi pegawai untuk

mengembangkan diri”, tambah Kepala
Perwakilan.
Mengawali sharing session, Ernadhi
menjelaskan betapa tertinggalnya
tingkat
literasi
Indonesia
bila
dibandingkan dengan negara lain.
“Silahkan nanti bisa di cek, ranking PISA
kita, yaitu tingkat literasi untuk anak usia
1 sampai 15 tahun, menempati rangking
64 dari 70 negara yang disurvei.
Sedangkan secara keseluruhan, indeks
literasi yang merupakan ukuran total
wajib belajar, sarana pendidikan,
termasuk sarana di bidang pendidikan,
negara kita menempati urutan 106 dari
197 negara di dunia”, tambahnya.
Deputi juga menjelaskan bahwa
organisasi belajar hanya melalui individu
yang belajar. “Kalau individu tidak
pernah belajar, maka organisasi tidak
pernah belajar. Kita harus memastikan
bahwa we are the learning organization.
Kalau yang belajar Pak Kaper saja, Pak
Korwas saja, ya nggak bisa”. Beliau
juga melanjutkan, “Dimana tidak ada
ilmu di dunia ini? Bahkan di tengah
laut ketika gelap malam pun kita tidak
akan kesulitan untuk mengetahui arah
mata angin karena memanfaatkan ilmu
melihat bintang. Setiap individu yang
mengembangkan ilmunya, dia akan
tenang saja dalam situasi perubahan
teknlogi yang sangat hebat karena dia
pasti akan menemukan jalan keluarnya”.
“ Library
Café merupakan salah
satu media yang luar biasa untuk
melembagakan individu – individu
yang mau belajar. Gunakan ilmu
dengan bijak jika ingin mencapai tujuan
organisasi. Tentu saja kita tidak akan
bisa mengaitkan kondisi di lapangan
dengan kebijakan yang paling tinggi jika
tidak memperkaya wawasan dengan
mempelajari berbagai literatur. Semoga
ini bisa menjawab kebutuhan untuk
bersama membangun kompetensi
dan melesatkan potensi”, harap Bapak
Deputi.

Tidak hanya berhenti di prosesi
peresmian, Tim Library Café Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang
dimotori oleh Ibu Nur Ana Sejati telah
mempunyai berbagai macam agenda
kegiatan seru. Kegiatan Library Café
dalam waktu dekat ini adalah Beduk
atau Bedah Buku. Selain itu, Tim
Library Café BPKP Sulsel juga akan
menyelenggarakan English Club, Stand

up Comedy, Lomba Poster dan Video
buku yang dibaca, dan masih banyak
lainnya. Nantinya Library Café tidak
hanya dapat digunakan oleh para
pegawai, namun juga dapat dirasakan
oleh setiap tamu yang berkunjung ke
kantor. Yuk, ditunggu kehadirannya di
Library Café ya...

Kepala
Perwakilan
mengucapkan
terima kasih atas arahan dari Deputi,
“Sekali lagi terima kasih Pak Deputi,
ini tantangan yang sangat luar biasa
bagi BPKP Sulsel dan modalnya sudah
disampaikan oleh Pak Deputi barusan”,
tukasnya.
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Identitas Buku
Judul Novel
Penulis
Penerbit
Genre
Tahun terbit
Halaman
ISBN

:
:
:
:
:
:
:

Uang Koin
Satrya Parama
Guepedia
Perjalanan, Romance
2018
212 halaman
978-602-443-657-5

Sinopsis Novel :

Uang Koin
atrya nama tokoh ut ama
dalam novel Uang Koin ini
adalah seorang mahasiswa
semester 3 di salah satu
sekolah tinggi di Jakart a. Ketika
itu ia sedang belajar di kelas.
Kelas terakhir setelah ujian tengah
semester selesai. Kelas terakhir
yang
sangat
membosankan
baginya. Selain karena suasana
kelas yang hening akibat bom
serbuk negatif yang ditembakan
kaum “ Selalu Benar” pikirannya
juga sedang bercabang ant ara tet ap
mengikuti pelajaran at au pulang ke
kos untuk segera meninggalkan
semua rutinit as dan segera pulang
untuk kembali bertemu dengan
keluarganya di Bali. Liburan kali ini
dia pulang bersama Made, salah
satu temannya dari geng GGS.

S
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Tepat satu jam sebelum jadwal
pesawat, mereka tiba di bandara
Soekarno Hat t a. Keadaan bandara
sangat padat, sampai akhirnya
mereka harus menunggu lebih
lama karena pesawat yang mereka
pilih mengalami delay. Saat itu dia
memutuskan berkeliling di sekit ar
ruang tunggu sambil mencari stop
kont ak untuk mengisi daya batre
ponselnya.
Saat itulah semuanya terjadi.
Pesan singkat dari seseorang
yang tidak asing di hidupnya yang
berhasil mengingatkannya akan
kejadian masa lalu. Semua kejadian
masa lalu yang sebenarnya ingin
ia lupakan adanya. Pesan singkat
yang berhasil membuatnya ingat
Pina.
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Panggilan untuk segera masuk
pesawat berhasil menyadarkannya
saat
itu.
Memaksanya untuk
menerima realit a yang telah terjadi.
Kembali merapikan barang bawaan
dan segera masuk gate. Hari
semakin gelap, kelap-kelip lampu
bandara mulai menghiasi landasan
pacu bandara.
Pesan saat di bandara seakan
membangkitkan perasaannya dengan kenangan masa lalu. I ngat an
bersama Pina, yang selalu ingin ia
lupakan, sekarang seakan bangkit
kembali. Sampai pada sore itu,
di sekolah lama mereka. Mereka
bertemu kembali setelah beberapa
waktu terpisah. Dengan setelan
sweater abu dan celana chino
pendek ia berusaha t ampil rapi di

depan Pina. Pina dat ang dengan
baju berwarna hit am motif bungabunga dan masker hijau yang
menutupi ekspresinya.
Sore itu semuanya seakan terulang
kembali. Pina sempat menangis saat
mengingat semua kejadian yang
pernah terjadi. Setelah pertemuan
itu, cerit a kembali berlanjut,
mereka kembali saling berbalas
pesan, kembali telponan dan saling
menanyakan satu sama lain. Tidak
lama, hanya sampai put aran uang
koin itu melemah. Lalu semua
kembali normal. Harapan tingginya
akan hubungan mereka akhirnya
hanya menjadi harapan kosong
t anpa makna.
Ia
seakan
terseret
kembali
kedalam drama yang Pina mainkan.
Semuanya terungkap saat
ia
menghubungi Pina sore itu. Saat itu
bukan Pina yang balas chat yang di
kirimnya. Melainkan seorang cowok
yang mengaku cowoknya Pina.
Sejak saat itu keraguan kembali
ia rasakan. Satrya merasa
menjadi orang paling bodoh,
orang yang dengan sengaja
menjatuhkan diri ke lubang
yang sama.

harus
menghadapi
kenyat aan
sambil berharap ia mulai bisa
menjalani komitmen yang ia buat.
Sampai akhirnya uang koin itu yang
kembali mempertemukan mereka
kambali di malam minggu satu
t ahun setelahnya.
Malam minggu itu Pina kembali
menyapanya. Mengajaknya keliling
kot a menikmati malam minggu.
Setelah keliling kot a ditemani
kelap-kelip lampu jalanan, mereka
memutuskan
untuk
memut ar
arah kembali menyusuri jalan
t adi. Di jalan Kapten Tendean itu
Pina menanyakan sesuatu yang
sebelumnya tidak pernah ia duga.
Sambil memeluk erat tubuhnya,
“ Kenapa kit a gak jadian aja?.”
Satrya yang aslinya masih menaruh
perasaan dengan Pina ingin sekali
menjawab “ iya”, t api semuanya
tidak sesederhana itu. Rasa ragu
yang terus ia rasakan membuatnya
berpikir dua kali. Saat itu ia benarbenar masih ragu dan tidak bisa
menerima Pina kembali.

Akhirnya
ia
mengambil
keputusan
untuk
tidak
lagi
menghubungi
Pina.
Walaupun sebenarnya masih
ada rasa diant ara mereka.
Layaknya
mengambil
keputusan dengan melempar
uang koin, terkadang yang
muncul adalah keputusan
yang
sebenarnya
tidak
diinginkan. Namun karena
sudah berjanji dan sudah
terlajur memilih sisi uang itu,
mau tidak mau mereka harus
menerimanya. Begitu juga
Pina, walau ia merasa Pina
menerimanya dengan berat
hati.
Liburan sebent ar lagi akan
usai dan harus kembali
menjalani rutinit as layaknya
seorang mahasiswa. Kembali
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Mengenal Xmind,
Sa la h sa tu a lte rna tif
So ftwa re Mind Ma p p ing
ya ng b e rg una .
iruk pikuk rutinitas harian
ASN
dalam
kegiatan
pengawasan
yang
dibatasi dengan deadline
menuntut untuk bertindak secara
eisien. Kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan
tersebut
dituntut
untuk tetap berpedoman dengan
standar yang ada untuk menjaga
kualitas hingga mencapai tujuan
pengawasan yang ditentukan. Oleh
karena itu, diperlukan sebuah cara
untuk mencapai tujuan secara
eisien.

H

Ruang
lingkup
kegiatan
pengawasan intern sebagaimana
dijelaskan
di
dalam
Standar
Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (API P) adalah seluruh
proses kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan
lainnya
berupa
asistensi, sosialisasi dan konsultansi
terhadap penyelenggaraan tugas
dan
fungsi
organisasi
dalam
rangka memberikan
keyakinan
yang memadai bahwa kegiatan
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telah dilaksanakan sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan eisien untuk
kepentingan
pimpinan
dalam
mewujudkan kepemerintahan yang
baik.
Dalam
kegiatan
pengawasan,
misalkan kegiatan evaluasi, terdapat
sebuah petunjuk teknis penugasan
sebagai acuan auditor. Petunjuk
teknis ini dapat berisi mekanisme
kerja,
Tentative
Evaluation
Objectives (TEO), Sasaran Uji Petik,
hingga Langkah kerja yang harus
ditempuh oleh seorang auditor.
Langkah kerja tersebut dapat berisi
prosedur-prosedur
yang
harus
dilaksanakan oleh auditor untuk
mencapai tujuan penugasan. Selain
itu, di dalam langkah kerja juga
dijelaskan dokumen-dokumen yang
harus didapatkan dan dipelajari
oleh Auditor.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan
sebuah fenomena alam yang tidak
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dapat dibendung. Era globalisasi
telah mengantar perkembangan
di berbagai aspek kehidupan
manusia.
Kehadiran
teknologi
komunikasi dan informasi dengan
banyak aspek inovasi, kecanggihan
dan kemudahan yang ada mampu
membawa manusia ke tatanan yang
lebih baik. Hadirnya teknologi ini
tentu akan membawa dampak yang
saling berlawanan. Bak dua sisi mata
uang yang saling berbeda, tentu
ada sebuah dampak positif dan

negatif yang dapat ditimbulkannya.
Penggunaan teknologi hendaknya
dilakukan secara bijaksana dan searif
mungkin,
menyesuaikan
dengan
kebutuhan pribadi maupun organisasi.
Salah satu contoh produk dari
teknologi tersebut adalah hadirnya
Software Mind Mapping bernama
Xmind. Xmind merupakan sebuah
perangkat lunak yang dapat berfungsi
sebagai Mind Mapping.
Xmind
merupakan aplikasi shareware yang
dapat diunduh di tautan https:/ / www.
xmind.net/ download/ win/ . Aplikasi
ini dapat berjalan pada Sistem Operasi
Windows, Linux, maupun Mac.
Beberapa itur yang tersedia dalam
aplikasi ini diantaranya adalah:

- Mind Mapping: Fitur yang bisa
membuat konsep utama dengan
berbagai cabang ide dalam sebuah
peta. Fitur ini juga dilengkapi dengan
graik organisasi, graik pohon, dan
graik logika.
- Business Charts: Fitur yang bisa
digunakan untuk mencapai eisiensi
kegiatan. Dalam itur ini terdapat
empat buah graik yakni Bagan
tulang ikan yang digunakan untuk
membuat hubungan sebab-akibat,
Matrix yang dapat digunakan untuk
membuat analisis komparatif, Garis
waktu yang dapat digunakan untuk
melihat progress dan jadwal dalam
urutan kronologis, serta Bagan
Organisasi yang dapat digunakan
untuk menyajikan ikhtisar organisasi.

Selain kedua itur diatas, masih
terdapat itur lain dalam Xmind, yakni
Brainstrorming, Mode Presentasi,
serta Gantt View. Dalam Xmind juga
sudah disediakan template yang
dapat digunakan sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
Penggunaan
aplikasi
tersebut
dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pengawasan dapat mempermudah
Auditor. Hal ini dapat terwujud karena
Auditor sudah memetakan semua hal
yang berkaitan dengan penugasan
ke dalam sebuah peta. Auditor dapat
menggunakan aplikasi ini untuk
membuat peta hubungan antar
dokumen yang diperlukan, TEO yang
harus dicapai, Sasaran Uji Petik yang
berkaitan, daftar-daftar isian yang
diperlukan hingga kaitan dengan
laporan kegiatan pengawasan yang
akan disusun.
Berikut adalah contoh penggunaan
aplikasi Xmind dalam Kegiatan
Evaluasi.
Jadi, aplikasi Xmind dapat digunakan
dalam kegiatan pengawasan untuk
mempermudah langkah kerja Auditor
dengan membentuk Peta Konsep.
-alimaksum0407-
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Kejati Sulsel Gandeng BPKP
Reviu Laporan Keuangan yang Akuntabel
Pelaksanaan
Review
Laporan
Keuangan Semest er I Tahun 2019
Kej aksaan Tinggi Sulawesi Selat an
dilaksanakan bert empat di aula
Adhyaksa lant ai 8 gedung Kej at i SulSel
j alan Urip Sumoharj o KM 4, pada
hari Rabu (11/ 9). Pesert a Review
diikut i oleh 28 Kepala Kej aksaaan
Negeri, 9 Kepala Cabang Kej aksaan
Negeri, PPK, Kaur Keuangan, Kaur
Pembinaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan, dan seluruh
Operat or
SAI
dengan
j umlah
keseluruhan pesert a 95 orang.

yang akunt abel. Pelaksanaan review
ini menghadirkan dua narasumber
yait u Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selat an dengan mat eri
"Penyusunan Laporan Keuangan dan
Reviu Laporan Keuangan", sedangkan
Kepala Kant or Wilayah Dit j en
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Selat an
membawakan
mat eri
"Kebij akan Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2019".

Kepala Kej aksaan Tinggi Sulawesi
Selat an, Dr. Firdaus Dewilmar, SH,
M.Hum berkenan hadir memberikan
sambut an,
sekaligus
membuka
secara resmi pelaksaan Review
Laporan Keuangan didampingi Asist en
Pengawasan Kej at i SulSel Suwit o,
Kepala Perwakilan BPKP SulSel,
Arman Sahri Harahap, dan Kakanwil
Dit j en
Perbendaharaan
Provinsi
Sulawesi Selat an, Sudarmant o.

Kepala Perwakilan, Arman dalam
paparanya sebagai nara sumber
menyampaikan point -point pent ing
t erkait
dengan
pelaksanaan
review t ersebut , Ia mengat akan
bahwa t ugas BPKP sebagai inst ansi
pemerint ah yang melaksanakan
pengawasan di bidang pengawasan
dan pembangunan, baik it u nasional
maupun
daerah.
Tugas
BPKP
melaksanakan pengawasan dengan
segala t ools yang t elah disediakan
yang cukup familair kepada mit ra
kerj a.

Maksud diadakannya kegiat an review
t ersebut adalah unt uk memberikan
pemahaman
kepada
pemangku
kepent ingan di j aj aran Kej at i SulSel
t ent ang pelaksaan review berj enj ang
dalam penyusunan laporan keuangan

Disisi lain BPKP melaksanakan
t ugas mengawasan int ernal kepada
eksekut if, salah sat unya adalah
Kej aksaan dalam bent uk review at as
laporan keuangan dari set iap ent it as
akunt ansi dan pelaporan unt uk
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disampaikan secara semest eran dan
secara t riwulanan.
Lebih
lanj ut
Ia
mengat akan,
pengert ian akunt abel adalah dapat
dipert anggung
j awaban
sesuai
perat uran perundang-undangan yang
berlaku sert a t idak bert ent angan
dengan at uran-at uran dimaksud,
dimana pert anggungj awaban t ersebut menyangkut sumber proses
yang dilakukan, ada aspek formal
dan aspek mat erial. Sedangkan
laporan keuangan adalah bent uk
pert anggungj awakan
pemerint ah
at as
pelaksanaan
APBN
yang
wuj udnya adalan laporan realiasi
anggaran, neraca, laporan arus
kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuit as, dan cacat an
at as laporan keuangan. Hal t ersebut
unt uk memast ikan apakah t elah
disusun sesuai dengan
St andar
Akunt ansi Pemerint ahan (SAP), sert a
St andar Akunt ansi dan Pelaporan
Keuangan
Pemerint ah,
ungkap
Arman. Acara selanj ut nya diskusi
panel pembahasan review Laporan
Keuangan yang akunt abel dipandu
moderat or
Asist en
Pengawasan
Kej aksaan Tinggi Sulawesi Selat an,
Suwit o. (t ony sairdekut )

Aplikasi SIBIJAK Bantu
Pencapaian Angka Kredit Auditor
Makassar-Rabu (28/8/)
Workshop
Aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan
Auditor Berkualitas (SIBIJAK) bagi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) di Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan, telah dilaksanakan bertempat
di Aula Lantai III, Kantor Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan workshop ini diikuti oleh
52 orang peserta dari APIP Inspektorat
se-Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan,
Arman Sahri Harahap berkenaan
hadir didampingi Korwas P3A, dan
Tim Pusbin JFA BPKP Pusat. Acara
diawali dengan laporan dari ketua
panitia penyelenggara, dan dilanjutkan
dengan arahan dari Kapala Perwakilan,
sekaligus membuka acara dirangkai
dengan penyematan tanda peserta
workshop secara simbolis.

aplikasi ini dapat membantu dalam
pencapaian angka kredit dari auditor
yang sudah melaksanakan tugastugasnya, sehingga auditor tersebut
dapat mempertahankan profesi yang
disandangnya, dan
tentunya juga
mempermudah bagi Tim Penilai
Angka Kredit untuk memberikan
penilaian pada setiap semester,
sehingga permasalahan-permasalahan
dalam penilaian angka kredit sudah
teridentiikasi dengan baik.
Lanjut Kaper, harapan kedepannya
SIBIJAK menjadi sub sistem dari
Aplikasi SIMA (Sistem Informasi
Manajemen Akuntabilas) dan juga
SIMA bisa digunakan oleh APIP lainnya,
tidak hanya BPKP sama seperti Aplikasi

SIM-HP. Karena Kalau kita telah
menggunakan SIMA dari hulu, maka
sesungguhnya angka kredit tersebut
sudah akan muncul dengan sendirinya.
Penilaian performance dari pekerjaan
pegawai ataupun auditor akan terlihat
dan
memiliki
backup,
sehingga
menggambarkan
kondisi performa
yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya
sekedar memindahkan pekerjaan dari
manual masuk ke komputer, tetapi
harus mejadi satu sistem dari mulai
perencanaan penugasan, pelaksanaan
pengawasan dan pelaporan sampai
akhir pelaksanaan tugas tersebut, maka
otomatis akan terkumpul angka kredit,
ujar Arman. (humas bpkp sulsel_tony
sairdekut)

Dalam
sambutannya
Kepala
Perwakilan
menyampaikan
bahwa
pada
hari
ini
kita
menyelenggarakan
workshop Sistem Informasi
Bina
Jabatan
Auditor
Berkualitas
(SIBIJAK)
yang dikembangkan oleh
Pusbin JFA BPKP, terkait
dengan
pengelolaan
penilaian terhadap angka
kredit dari auditor pada
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).
Kaper

berharap

melalui
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Testimoni Rektor Unhas
pada penulisan buku BPKP
Makassar - Senin, (11/ 3/ 2019) Kepala
Perwakilan Arman Sahri Harahap
bersama Direktur Investigasi Instansi
Pemerintah, Arief T. Hardiyanto
dengan tim BPKP Pusat berkunj ung ke
Universitas Hasanuddin Makassar.

Beliau menyambut hangat kunj ungan
BPKP tersebut disela-sela j adwal
kesibukannya yang cukup padat.
Maksud dari kunj ungan tersebut adalah
ingin mendengar langsung testimoni
terkait dengan penulisan buku BPKP.

Kunj ungan Kepala Perwakilan dengan
j aj arannya diterima langsung oleh
Rektor
Universitas
Hasanuddin,
Profesor Dwia Aris Tina Pulubuhu.

Rektor Universitas Hasanuddin dalam
testimoninya menyampaikan terima
kasih atas kerj asama yang telah
terj alin antara BPKP dengan Universitas

Hasanuddin,
dan
mengapresiasi
atas apa yang telah dilakukan BPKP
khususnya yang terkait dengan upayaupaya preventif dan pendekatan
consulting yang ditempuh BPKP.
Diakhir pertemuan Rektor Unhas
mengharapkan agar kerj asama yang
selama ini telah berj alan dengan baik
tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

BPKP Sul sel Kawal Pengel ol aan Aset Desa
Sukri
yang
moderator.

bertindak

sebagai

Kegiatan tersebut terlaksana atas
kerj asama DPMD Provinsi Sulawesi
Selatan dengan BPKP SulSel. Tiga
Kabupaten di
Sulawesi
Selatan
yang ikut dalam angkatan pertama
yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten
Jeneponto, dan Kabupaten Maros,
dengan j umlah peserta Bimtek
sebanyak 30 orang yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa,
serta para operator Siskeudes.
Makassar - Kamis (1/ 8/ 19) Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(DPMD) Provinsi Sulawesi Selatan
melaksanakan
"Bimbingan
Teknis
Sistem Pengelolaan Aset Desa dan
Pendapatan Asli Desa Angkatan I
Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan",
selama tiga hari dimulai dari tanggal
31 Juli sampai dengan tangal 2 Agustus
2019 bertempat di M.Regency Hotel
j alan Daeng Tompo Makassar.
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Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi
Selatan,
Arman Sahri
Harahap berkenaan hadir memberikan
arahan sebagai narasumber, sekaligus
membuka Bimbingan Teknis, dan
harahap beliau, semoga ilmu yang
didapat bisa di implementasikan di
desanya masing-masing. Turut hadir
mendampingi Kaper, Korwas AP1,
Sigit Sulistyohadi, dan Kabid Bina
Pemerintah Desa, Andi Muhammad
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Dalam arahannya, Kepala Perwakilan
menyampaikan maksud dan tuj uan
diadakannya
Bimtek
tersebut
adalah memberikan pelatihan dan
pemahaman
serta
penginstalan
Aplikasi Siskeudes dalam menyusun dan
membuat laporan Pengelolaan Aset,
dan PAD desa, sehingga mempermudah
Perangkat Desa (Kepala Desa) dalam
pengelolaan keuangan desa yang
akuntabel dan terintegrasi.
humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

Pengelolaan Dana Desa yang

Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
Kabupaten
TakalarSelasa,
(13/ 8/ 19)
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP SulSel) bekerjsama dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Takalar telah menyelenggarakan
kegiatan Workshop Hasil Evaluasi
Implementasi SISKEUDES dalam
Tata Kelola Keungan Desa yang
bertempat di gedung Islamic Center
Kabupaten Takalar
Acara
workshop dibuka oleh
Wakil Bupati Takalar Ahmad Dg.
Se’re, yang dalam sambutannya,
menyampaikan apresiasi kepada
BPKP SulSel yang selama ini telah
membantu Pemerintah Kabupaten
Takalar dalam pengelolaan keuangan
dana desa.
Workshop tersebut dihadiri oleh 83
orang peserta dengan mengangkat
tema ”Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Desa yang Partisipatif,
Transparan dan Akuntabel dengan
Menggunakan Aplikasi Siskeudes Versi
2.0". Peserta workshop berasal dari
63 desa dari 8 Kecamatan. Kegiatan
ini dipandu oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Kabupaten Takalar
Faisal Sahing selaku moderator.
Setelah
memperkenalkan
proil
singkat masing-masing narasumber,

selanjutnya mempersilahkan untuk
membawakan materinya.
Narasumber
dalam
kegiatan
Workshop ini antara lain; Amir Uskara,
Anggota Komisi XI DPR-RI, dengan
materi Implementasi UU Nomor
60Tahun2014; Iskandar Novianto,
Direktur Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan, Pembangunan dan Tata
Kelola Pemerintah Desa, dengan
materi Pengawalan Pengelolaan
Keuangan Desa
dengan Apliksi
Siskeudes 2.0; I Wayan Artdana
Adi Sudharma, Kepala Sub Auditor
SulSelI III, Perwakilan BPK-RI,
dengan materi Kebijakan dan Fokus
Pemriksaan Keuangan dan Desa;
Iptu Jabar Panit I Unit 4 Subdit 3
Tipikor Polda SulSel, dengan materi
Peran POLRI dalam Mengawal
Pembangunan Desa.

mengawal akuntabilitas keuangan
dan pembangunan lewat tools yang
disediakan BPKP.
humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

Sebagai pembicara akhir pada
acara workshop ini adalah Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan, Arman Sahri Harahap
dengan materi, Hasil Evaluasi
Implementasi
SISKEUDES
2.0
yang telah diimplementasikan di
Kabupaten Takalar, dan beliau juga
memberikan apresiasi dan terima
kasih kepada Pemkab Takalar yang
telah bermitra dengan BPKP dalam
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Undang BPKP, Soppeng Butuh
Bimbingan Berkelanjutan
Soppeng (8/ 8) - Bertempat di
Ballroom Hotel Triple 8 Soppeng
dilaksanakan kegiatan silaturahmi
serta koordinasi antara Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
dengan seluruh Forum Koordinasi
Pimpinan
Daerah
(Forkopimda)
Kabupaten Soppeng yang dihadiri
oleh Bupati, Sekretaris Daerah,
Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres,
Ketua
DPRD,
Dandim,
Ketua
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan
Agama, dan seluruh kepala OPD
serta eselon 3 yang ada di Kabupaten
Soppeng.

kami berharap untuk mendapatkan
bimbingan secara terus–menerus
dari BPKP, sekaligus meningkatkan
hubungan yang telah lama terjalin,”
ungkap Razak.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan Arman Sahri
Harahap menyambut baik dan
mendukung secara penuh atas
apa yang menjadi keinginan dan
harapan Bupati Soppeng. “Kami

Setibanya di Rumah Jabatan Bupati
Soppeng, rombongan yang terdiri
dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan Arman Sahri
Harahap dan tim disambut hangat
oleh bupati beserta jajarannya.
Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak
mengucapkan terima kasih kepada
tim BPKP yang telah menyempatkan
diri untuk hadir di Kabupaten
Soppeng. “Semua yang hadir disini
berniat untuk menolong masyarakat,
namun takut untuk terbentur aturan
hingga menimbulkan masalah di
kemudian hari. Oleh karenanya,
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ingin agar hubungan hangat ini agar
selalu tetap hangat, dan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
selalu terbuka apabila ada yang
membutuhkan bantuan, tidak perlu
merasa sungkan,” ujar Arman. “Kami
berkomitmen penuh untuk mengawal
akuntabilitas dan transparansi, serta
mendukung penyelenggaraan Good
Governance dan Clean Government
di Kabupaten Soppeng ini,” lanjutnya.
(achprz)

Bimte k Siskeudes Versi 2.0
pa d a Pe me rinta h De sa Ka b . Ma ro s
Rabu (21/8), Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Arman Sahri Harahap didampingi
Koordinator
Pengawasan
Bidang
APD Sigit Sulistyohadi menghadiri
Acara Pembukaan Bimbingan Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis
Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di
Grand Town Hotel Mandai. Kegiatan
yang diselenggarakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maros ini juga dihadiri
oleh Inspektur Kabupaten Maros, Para
Camat, Para Kepala Desa, serta peserta
bimtek yang terdiri dari operator desa
dan staf Dinas PMD Kabupaten Maros.

Dengan dilaksanakannya kegiatan
ini, diharapkan dapat mengakselerasi
implementasi 100% pada desa di
Kabupaten Maros.
`
Arman juga menyampaikan Penerapan
“7 Best Practice” Siskeudes dan kondisi
penerapan tersebut pada Kabupaten
Maros. “Secara umum Maros telah
menerapkannya dengan baik, namun
masih harus terus ditingkatkan dengan
menyediakan Klinik Desa ( Help Desk)
pada Dinas PMD Kabupaten Maros,”
papar Arman.
Wakil Bupati Maros A. Harmil
Mattotorang, membuka secara resmi

acara tersebut. Dalam sambutannya,
Harmil mengingatkan bahwa kegiatan
ini sejalan dengan visi dan misi
Kabupaten Maros yaitu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. “Dalam
hal ini termasuk juga peningkatan
kualitas SDM Aparat Pemerintah
Desa khususnya yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan desa,”
tambahnya.
Bimbingan teknis ini berlangsung
selama tiga hari pada tanggal 2123 Agustus 2019. Kegiatan tersebut
diikuti oleh 90 orang peserta dengan
narasumber dari Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan.(resty)

Dalam kesempatan kali ini, Arman
diminta untuk memberi sambutan
terkait peran BPKP dalam pengawalan
pengelolaan
keuangan
desa.
“Siskeudes
merupakan
wujud
nyata dari kontribusi BPKP agar
penyelenggaraan pemerintahan yang
menggunakan keuangan desa dan
pembangunan di desa tersebut bisa
dilakukan dengan akuntabel dan
transparan,” terangnya.
Pemerintah desa di Kabupaten
Maros telah mengimplementasikan
Aplikasi Siskeudes versi 2.0, namun
belum secara keseluruhan. Dari total
80 desa, terdapat 59 desa yang
sudah menggunakan aplikasi versi
terbaru ini, sementara 21 desa masih
dalam proses entry penganggaran.
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Tingkatkan Kompetensi,
APIP Wajo Diklat Audit Kinerja
Sengkang
19/ 8/ 2019,
Kepala
Perwakilan BPKP Sulsel Arman Sahri
Harahap membuka secara resmi
pendidikan dan pelatihan Audit
Kinerja Pemerintah bagi pegawai
dilingkungan Inspektorat Kabupaten
Wajo, di Sengkang Wajo.
Pembukaan diklat dihadiri Sekretaris
Daerah Kabupaten Wajo, Sekretaris
Inspektorat beserta seluruh Irban
pada I nspektorat Kabupaten Wajo.
Hadir pula Kepala Bagian TU Agus
Catur Hartanto bersama Korwas P3A
Iman Setyadi, dan seluruh peserta
yang terdiri 30 orang serta Panitia
Pelaksana.

dalam audit kinerja.
Sementara itu Sekretaris Daerah
Kabupaten Wajo Amiruddin yang juga
Plt. Inspektur Wajo mengucapkan
terima kasih atas kehadiran Kepala
Perwakilan
dalam
pembukaan
diklat audit kinerja tersebut, beliau
berharap arahan yang disampaikan
dapat menjadi masukan yang
berharga
untuk
peningkatan
akuntabilitas
pemerintahan
di
Kabupaten Wajo. Lebih lanjut Ia
mengatakan bahwa API P Wajo
telah menjadi agen perubahan
optimalisasi kinerja pada Pemerintah

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel
Arman
Sahri
Harahap
dalam
sambutannya memberikan apresiasi
atas kemampuan Inspektorat dalam
melakukan
audit
investigative
terhadap permasalahan hukum
yang terjadi di Kabupaten Wajo. Ia
mengatakan dengan mampunya
melakukan
audit
investigative
maka dapat ditingkatkan ke audit
kinerja. Oleh karena itu dengan
diselenggarakannya diklat audit
kinerja ini maka perlu dimanfaatkan
dengan baik untuk menambah
kemampuan
dalam
memahami
tahapan-tahapan yang dilakukan
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Daerah Kabupaten Wajo namun
perlu selalu ditingkatkan kapabilitas
dan kompetensinya melalui diklat.
Ia juga berharap setelah diklat
ini, API P dapat melakukan audit
kinerja secara indenpenden dan
professional sehingga dapat menjadi
masukan untuk Bupati Wajo dalam
menetapkan suatu kebijakan.
Diklat Audit Kinerja ini dijadwalkan
berlangsung selama lima hari dimulai
pada senin 19 Agustus dan berakhir
pada hari jum'at 23 Agustus 2019.
(ipL)

Nilai Tam bah Siskeudes,
Bukan Sekedar Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kamis 05/ 9/ 2019, bert empat di Hot el
Cont inent Cent erpoint Makassar,
Sekret aris Daerah Kabupat en Toraj a
Ut ara (Rede Roni Bare) membuka
acara Pelat ihan Penyusunan RAK dan
Penyusunan APBDesa (Lembang) dan
Penat ausahaan berbasis Siskeudes
Versi 2.0.2.
Pada kesempat an it u Rede Roni
Bare mengungkapkan pent ingnya
pelat ihan ini unt uk meningkat kan
kapasit as aparat lembang dan
pent ingnya
Siskeudes
sebagai
e-government .
Ia
bagian dari
pun menyampaikan agar pesert a
mengikut i pelat ihan secara penuh,
fokus, akt if, dan menyelesaikan
t ugas dengan baik agar kedepannya
laporan
pengelolaan
keuangan
lembang dapat disampaikan t epat
wakt u dan penggunaan dana di
lembang benar-benar didasarkan
pada kebut uhan, bukan keinginan
semat a.

pengelolaan keuangan desa, aplikasi
Siskeudes dirancang sesuai dengan
regulasi, mempert imbangkan kondisi
geograis sehingga dapat digunakan
secara ofline maupun online,
user friendly dan di- updat e sesuai
dengan kebut uhan. Arman j uga
mengungkapkan 7 best pract ices
dalam keberhasilan pemanfaat an
Siskeudes yait u pembent ukan sat gas
di t ingkat Pemerint ah Daerah dan
Kecamat an, harmonisasi perat uran
pengelolaan keuangan desa dengan
Siskeudes, bimt ek Siskeudes yang
efekt if, adanya forum komunikasi
dan diskusi via media sosial, adanya

klinik desa sebagai help desk j uga
sebagai sekret ariat bagi admin
Siskeudes, adanya monit oring secara
berkala, sert a adanya komunikasi dan
koordinasi dengan Perwakilan BPKP
set empat . Menut up paparannya, t ak
lupa pula Arman mendorong peran
APIP agar dapat memberikan nilai
t ambah dalam pengawalan keuangan
lembang di Kabupat en Toraj a Ut ara
dengan memanfaat kan Siswaskeudes
yang saat ini sedang dikembangkan
oleh Kement erian Dalam Negeri
bekerj asama dengan BPKP dan
st akeholders lainnya. (Andi Sukman)

Pesert a pelat ihan dihadiri 172
pesert a yang t erdiri dari Sekret aris,
Kaur Keungan, dan Operat or dari 111
Desa pada 21 Kecamat an yang ada di
Kabupat en Toraj a Ut ara.
Pada
kesempat an
yang
sama
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selat an (Arman Sahri
Harahap) menj elaskan nilai t ambah
aplikasi Siskeudes selain membant u
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RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husudo
Gandeng BPKP Sulsel dalam Penerapan SPIP
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.
Wahidin Sudiro Husodo bekerj a sama
dengan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan menyelenggaraan
Bimbingan
Teknis
Pemdampingin
Penerapan
SPIP
bertempat
di
Auditorium lantai 7 Rumah Sakit Pusat
Jantung Terpadu (PJP) j alan Perintis
Kemerdekaan Makassar pada hari Senin
(8/ 26/ 19) diikuti oleh 50 orang peserta.
Direktur Utama RSUP Dr.WSH, Dr.dr.
Khalid Saleh, S.p.PD_KKv,Finasim,
M.Kes bersama para Direktur berkenan
hadir mendampingi Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
Arman Sahri Harahap bersama tim
Pendampingan Penerapan SPIP.
Diawal sambutan membuka Bimtek
Pemdampingan
Penerapan
SPIP,
Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudiro
Husodo, Dr. dr. Khalid Saleh, SpPDKKV, Finasim, Mars menyampaikan
bahwa penerapan SPIP merupakan
suatu langkah strategis dalam rangka
pengendalian intern di pemerintahan
secara luas dan khususnya RSUP Dr.
Wahidin Sudiro Hosodo. Harapan
Direktur perlu adanya pendampingan
dalam penerapan SPIP antara BPKP
dengan SPI lingkup Rumah Sakit ,
karena setiap kali ada pemeriksaan
baik itu dari Itj en, dan yang dilakukan
oleh BPK tentunya ada hal-hal yang
salah prosedur, untuk itu beliau
mengharapakan agar sosialiasi ini benarbenar dimanfatkan oleh para peserta.
Khalid Saleh
j uga menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada BPKP
atas kerj asama dalam melaksanakan
pendampingan penerapan SPIP, uj ar
Direktur.
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Dalam sambutannya Kepala Perwakilan
menyampaikan bahwa dalam Kewaj iban
kita ber-SPIP sebenarnya telah tertuang
dalam regulasi sej ak tahun 20032004 pasca diterbitkannya tiga paket
Undang-Undang Keuangan Negara,
yaitu Undang-Undang Nomor 17 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 tentang Perpendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggung Jawab Negara, kemudian
turunannnya itu sampailah kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, tentang Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam PP tersebut, j elas dikatakan
kewaj iban untuk menyelenggarakan
sistem pengendalian intern oleh
pimpinan apakah kalau di Kementerian
berarti adalah Menteri, kalau di
lembaga berarti kepala lembaga, di
daerah berarti gubernur kepala daerah,
bupati dan walikota. Kemudian kalau di
satuan-satuan organisasi dibawahnya ini
menj adi tanggung j awab dari pimpinan
tertinggi.
Sistem pengendalian itu adalah
rangkaian, atau suatu proses integral,
yang melekat bukan suatu kegiatan yang
terpisah dari aktiitas yang kita lakukan
selama ini. Jadi sistem ini bisa dalam
aktiitas bisa ada dalam organisasi.
Tuj uannya adalah untuk memastikan
pencapaian organisasi secara efektif
dan eisien.
Kepala Perwakilan berharap, apa yang
dilakukan hari ini dalam pendampingan
Penerapan SPIP, adalah cikal bakal untuk
mengimplementasikan SPIP secara
keseluruhan di RSUP Wahidin Sudiro
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Husodo. Kemudian SPIP itu bukan hanya
risiko saj a, SPIP itu terdiri dari 5 (lima)
unsur yakni, yang pertama : Lingkungan
Pengendalian, lingkungan pengendalian
ini menj adi roh dari penerapan SPIP.
Inilah yang membedakan SPIP dengan
Sistem Pengendalian Manaj emen.
Kata kunci dalam SPIP sama dengan
budaya yang kita anut selama ini, yaitu
budaya Paternalistik, budaya seperti
apa pimpinan mengaktualiasasikan cara
pikir, cara tindak didalam mengelola
organisasi. Pimpinan sebagai pembawa
misi penting dalam SPIP, maka
dikatakan ton of the top, seperti apa
bunyi dari atasan maka itulah yang
akan menj adi j iwa dari seluruh anggota
yang ada dibawahnya. Apa komitmen
bersama RSUP Wahidin Sudiro Husodo
dalam mengidentiikasi risiko-risiko
apa yang akan terj adi dan bagaimana
mengatasinya,
yang dilaksanakan
dalam aktivitas pengendalian kemudian
di lalukan analisis dengan demikian
SPIP nya sudah 3, yakni yang pertama
lingkungan pengendaliannya, orangorangnya, identiikasi tentang risikorisikonya dan membangun aktivitas
pengendalain. Unsur ke 4 Informasi
dan komunikasi, unsur ke 5 memonitor.
Kalau kita tidak melaksanakan monitor
secara terus menerus, maka kita tidak
akan mengetahui ada hal-hal yang
sebenarnya memerlukan tindakantindakan korektif. Kata kuncinya cuman
satu Kita memiliki komitmen yang
sama. BPKP memiliki komitmen untuk
bisa terus mendampingi mitra kerj anya,
uj ar Kepala Perwakilan, Arman Sahri
Harahap.
humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

Silat urahmi dan Koordinasi
Pada Hari Senin, 15 Juli 2019,
melanjutkan kunjungan sebelumnya
di
Kabupaten
Torata
Utara,
rombongan
Perwakilan
BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan bergegas
menuju Rumah Jabatan Bupati
Tana Toraja untuk menghadiri
kegiatan penandatanganan Nota
Kesepahaman antara Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
dalam Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Keuangan dan Pembangunan
di Wilayah Pemerintah Kabupaten
Tana Toraja. Kegiatan ini dihadiri oleh
Bupati Tana Toraja serta Kepala OPD
pada Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja.
Ibu kota Kabupaten Tana Toraja yang
terletak di Makale memiliki kontur
daerah pegunungan serta medan
yang berliku dan berjarak ratusan
kilometer dari pusat ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan di Makassar. Namun
semua itu tidak menjadi halangan
bagi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan, Arman Sahri
Harahap, yang didampingi oleh
Korwas APD 2, Muhammad Abdi
Uluelang, beserta rombongan untuk
bersilaturahmi ke stakeholder yang
wilayahnya identik dengan dengan
budaya dan kopinya yang terkenal.

Sesampainya di Rumah Jabatan,
rombongan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan langsung
disambut oleh Bupati Tana Toraja,
Nicodemus Biringkanae, beserta
jajarannya. Dalam penyambutan ini
Kepala Perwakilan diberi kehormatan
oleh Bupati untuk mengenakan Tutup
Kepala serta Kain Ulos khas Tana
Toraja yang biasanya digunakan oleh
para raja.
Kepala
Perwakilan
sangat
menghargai sambutan hangat yang
diberikan, dan berkomitmen untuk
membantu Pemerintah Kabupaten
Tana Toraja dan siap melayani
kapanpun diperlukan. “Meski tanpa
penandatanganan MoU pun, kami
tetap membantu teman – teman di
Tana Toraja. Namun semoga dengan
MoU ini payung hukum kita semakin
kuat, dan menambah semangat
kita untuk lebih bersinergi dalam
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik, akuntabel, dan transparan”,
kata Kepala Perwakilan.

surat permintaan untuk menerjunkan
tim yang akan membantu kami disini”,
ujar Bupati.
Acara
kemudian
dilanjutkan
dengan
penandatanganan
Nota
Kesepahaman antara Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
dalam Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Keuangan dan Pembangunan
di Wilayah Tana Toraja. (humassulsel/achprz)

Bupati Tana Toraja juga mengucapkan
terima kasih kepada Kepala Perwakilan
BPKP beserta rombongan karena
menyempatkan untuk berkunjung
serta menawarkan bantuannya. “Ke
depan kami akan berkomunikasi lebih
intens ke BPKP dan akan mengirimkan
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Hadirkan BPKP, DPD RI
Rapat Dengar Pendapat di Sulsel
Jumat, 12/ 7/ 2019 Kepala Perwakilan
BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap
bersama
Direktur
PLP Bidang
Polsoskam Lainnya, Iwan Tauik
Purwanto hadir dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Badan
Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia di Kantor
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
dalam rangka menindaklanjuti hasil
Pemeriksaan BPK RI.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut
Kepala
Kanwil
Perbendaharaan
Prov. Sulsel, Sudarmanto serta 5
Kabupaten/ Kota yaitu dari Kab. Wajo
dihadiri Bupati Wajo, Amran Mahmud,
Kabupaten Luwu dihadiri Sekretaris
Daerah, Inspektur Kota Makassar,
Sekda Kota Parepare dan Asisten I
Pemkab. Toraja Utara yang masingmasing memaparkan tindak lanjut

hasil pemeriksaan BPK RI dihadapan
Anggota DPD RI.
Anggota Badan Akuntabilitas Publik
(BAP) DPD RI yang hadir pada
kegiatan ini yaitu Wakil Ketua BAP
DPD RI, Mamberop Y. Rumakiek,
bersama Anggota BAP Andi Muh.
Ihsan, Wa Ode Hamsinah Bolu,
Charles Simaremare serta 6 anggota
lainnya.
Dalam
penyampaiannya
anggota DPD asal Sultra, Wa Ode
Hamsinah mengatakan bahwa dalam
upaya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK, DPD RI berupaya
menggali informasi secara langsung
dari pemerintah daerah dan sekaligus
mengakomodir kebutuhan daerah
terkait dengan temuan-temuan yang
tidak dapat ditindaklanjuti, “kami
ingin membantu daerah dalam
menindaklanjuti
temuan-temuan
BPK yang tidak dapat
ditindaklanjuti
dengan
upaya merekomendasikan
jalan keluar sehingga tidak
lagi membebani daerah”,
ungkap Wa Ode.
Sementara
itu,
Kaper
Arman dalam sambutannya
menyampaikan
bahwa
BPKP telah melakukan
sinergitas
melalui
penandatanganan
MoU
dengan seluruh pemerintah
Kabupaten/ kota di wilayah
Sulawesi Selatan untuk
menyelesaikan
hasil
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temuan BPK, hal tersebut dilakukan
untuk membantu stakeholders dalam
menyelesaikan permasalahan yang
terjadi pada Pemerintah Daerah
seperti permasalahan aset yang
beralih
kewenangannya
sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya kedepan untuk dapat
memastikan kualitas akuntabilitas
Pemerintah Daerah, BPKP telah
melakukan
bimbingan
terhadap
seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi
Selatan untuk peningkatan kapabilitas
APIP, “kami telah membimbing
APIP di seluruh wilayah Sulsel untuk
meningkatkan kapabilitasnya agar
dapat memberikan jasa konsultasi
dan assurance terhadap pengelolaan
keuangan di daerahnya masingmasing”, kata Kaper Arman.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
Sulawesi Selatan telah memiliki 4
pemerintah daerah yang telah yang
mencapai level 3 kapabilitas APIP,
“APIP yang telah level 3 berarti sudah
mampu melakukan audit kinerja
dengan menghasilkan 3 aspek yaitu
efektiitas, efesiensi dan keekonomisan
serta
dapat
memberikan
jasa
konsultasi dalam bidang governance,
risk dan controlling”, lanjut Arman.
Sementara untuk maturitas SPIP
sudah 8 Pemerintah Daerah yang
mencapai level 3 di Sulawesi Selatan
dari 216 Pemerintah Daerah yang ada
di Indonesia. (ipL)

Terapkan GUG,

Unhas Butuhkan BPKP
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Arman
Sahri Harahap menghadiri rapat
koordinasi terkait dengan inisiatif
Universitas Hasanuddin Makassar dalam
melakukan penerapan Good University
Governance (GUG), di Kampus Unhas
Makassar, Rabu 24 Juli 2019.
Rektor Universitas Hasanuddin Prof.
Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam rapat
koordinasi ini didampingi Senat Akademik
serta Jajaran Pimpinan Universitas
Hasanuddin Makassar. Sementara itu
hadir mendampingi Kepala Perwakilan
BPKP Sulsel Korwas IPP II Tauiq T. Aman
dan Korwas AN I Bambang Puji Hartono.
Hadir pula disela-sela rapat berlangsung
Kajati Sulselbar, Firdaus Dewilmar untuk
bersilaturrahmi dan sekaligus ikut serta
dalam rapat koordinasi tersebut.
GUG yang akan diterapkan Universitas
Hasanuddin ini merupakan kerangka
berikir kedepan pimpinan Unhas dalam
merealisasikan gagasan menjadikan
Unhas pionir dalam pengelolaan
universitas yang baik, modern serta
ramah lingkungan. Untuk mewujudkan
hal tersebut Unhas melakukan kerja
sama dengan Perwakilan BPKP Sulsel
sebagai institusi yang diberi kewenangan
serta telah berpengalaman dalam
penerapan tata kelola yang baik (good
governance) pada berbagai sektor bisnis
pemerintah.
Seperti yang telah diketahui bahwa
penerapan Good Corporate Governance

(GCG) pada BUMN telah lama
diimplementasikan, oleh karena itu
instrumen-intrumen yang terdapat
pada GCG tersebut dapat diadopsi
kedalam GUG dengan melakukan
penyederhanaan dan penyesuaian
dengan kondisi universitas sebagai
lembaga non proit. BPKP dalam
penerapan
GUG
Unhas
akan
membantu proses penyiapan struktur
dan infrastruktur tata kelola dalam
hal penyusunan peraturan tentang
penerapan GUG Unhas, penyusunan
instrumen GUG serta peningkatan
kapabilitas dalam pelaksanaan selfassesment dan pelaporan GUG.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman
Sahri Harahap dalam sambutannya
menyampaikan apresiasi atas inisiatif
Unhas dalam penerapan GUG. “ini akan
menjadikan Unhas, universitas pertama
di Indonesia yang menerapkan GUG
sehingga perlu segera dilakukan
pembahasan
kesepatan
kerja untuk memulai tahapan
kegiatan”, ucap Arman.

mencakup
secara
keseluruhan.
Sementara untuk implementasi GUG
dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu
awareness building, assesment GUG
serta penerapan GUG manual building.
“Pada tahap awareness building dapat
dilakukan dengan sosialisasi dan melalui
FGD”, ujar Arman.
Sementara itu Rektor Unhas, Prof. Dwia
Aries Tina Pulubuhu menyatakan Unhas
dalam perannya sebagai institusi publik
telah dihadapkan pada tantangan baru
sehingga diperlukan langkah-langkah
kreatif tanpa harus melanggar aturan
yang ada. “Sejak menjadi PTN berbadan
hukum Unhas langsung melakukan
inovasi namun tetap pada koridor
aturan yang berlaku, oleh karena itu
kami meminta kepada BPKP untuk
selalu mendampingi dalam mengontrol
keselarasan dengan aturan dan
aktiitas”, ujarnya. (ipL)

Selanjutnya dijelaskan Arman,
dalam penerapan tata kelola
yang baik ada keselarasan aspek
governance structure, process
dan outcome yang dalam
penerapannya dapat dilakukan
secara bertahap namun pada
penyusunan peraturan untuk
landasannya
dapat
dibuat
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Sinergit as BPK RI - BPKP Sulsel
dalam Olah Raga Fut sal
KOTADAENG – Rabu, (14/8) BPKRI Sulawesi Selatan, dalam rangka
memperingati HUT ke-74 Proklamasi
Republik Indonesia, BPK-RI Sulsel
menyelenggarakan
serangkaian
kegiatan yang sifatnya internal
maupun eksternal. Yang eskternal
antara lain kami melaksanakan latihan
bersama futsal, yang pertama dengan
Balai Diklat BPK Gowa, kemudian
yang kedua dengan BPKP

Kalan BPK-RI Sulawesi Selatan, Wahyu
Priyono disela rehat pertandingan
persaudaraan
futsal
BPK-BPKP,
mengemukakan bahwa kami ada
lomba-lomba internal dan juga ada
kegiatan donor darah.
Khusus yang ekternal dengan BPKP,
hadirnya BPK sebagai pemeriksa
ekternalnya pemerintah, sementara
BPKP sebagai pengawas internal, dan
kami selalu ingin menjalin sinergitas
dalam hal meningkatkan akuntabiltas
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan daerah di kabupatenkabupaten
se-Sulawesi
Selatan,
sehingga, selain kami bekerja sama
secara formal tentu kami juga ingin
menjaga hubungan secara informal.
Karena biasanya hubungan secara
informal melalui kegiatan-kegiatan
sosial, maupun kegiatan seni dan
olah raga akan lebih efektif untuk bisa
menjalin komunikasi, karena biasanya
kendala-kendala kordinasi dan sinergi
itu terletak pada komunikasi yang
kurang efektif ungkap Kalan.
Selain itu, Kepala Perwakilan BPKP
Sulawesi Selatan Arman Sahri dan
Pejabat Struktural, dan Kalan BPK
juga hadir untuk saling mengenal,
sehingga ketika hal-hal yang perlu
dikerjasamakan, kami bisa langsung
kontak tanpa ada rasa sungkan
atau harus melalui surat-menyurat
birokrasi yang kadang-kadang butuh
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waktu. Harapan Kalan BPKP, Wahyu
Priyono bisa terus disambung dengan
berbagai kegiatan yang lain, bukan
hanya olah raga futsal. Ada semacam
janjian, nantinya mau main tenis
bersama, main batminton bersama.
Nanti gantian kami yang mengundang
atau kami yang diundang, hal ini perlu
dilestarikan dan dikembangkan.
Selain itu harapan kedepan Kalan
BPK-RI Sulsel, memeriksa yang
kebanyakan bersifat post audit
dengan hasil pemeriksaan tersebut,
tujuan akhir memberikan rekomendasi
yang bersifat perbaikan-perbaikan
kepada entitas, agar dikemudian
hari pengelolaannya lebih baik dan
lebih tranparan, bertanggungjawab,
yang ditandai dengan indikator salah
satunya Opini dari BPKP-RI Sulsel.
Dari 25 entitas ini, sekarang masih
ada 4 entitas yang belum WTP, tentu
saja dari hasil pemeriksaan kami,
ada
permasalahan-permasalahan
yang diungkapkan didalam LHP BPK,
yang disampaiklan juga ke BPKP.
Artinya, BPKP sebagai pembina
pengelolaan
keuangan
negara
lebih leksibel melalui asistensi,
pembibingan, pendampingan dan
lain-lain, sementara BPK tidak bisa.
Jadi hasil temuan dan rekomendasi
disampaikan juga ke BPKP, ungkap
Kalan, Wahyu Priyono. humas bpkp
sulsel (tony sairdekut)

PPL IAI Sulsel :

"Digital Accounting In Revolution 4.0"
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman
Sahri Harahap yang juga sebagai
penasehat IAI Sulsel membuka secara
resmi PPL dan Rapat Anggota Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) wilayah
Sulawesi Selatan yang dilaksanakan
pada sabtu, 13 Juli 2019 di Wisma
Kalla, Makassar.
Hadir dalam kegiatan ini Dewan
Pengurus IAI Nasional, Isnaeni
Achdiat, Ketua IAI Sulsel, Prof.
Dr. Gagaring Pagalung serta dari
berbagai pihak yang mendukung
terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu
dari Manajemen Kalla Grup, Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia Sulsel,
Kantor Jasa Akuntan Sulsel, IAI Akuntan
Pajak, para Korwas Perwakilan BPKP
Sulsel serta mahasiswa akuntansi dari
14 universitas di Kota Makassar
Sebelum diimulai, kegiatan yang
mengambil tema "Digital Accounting
In Revolution 4.0", telah meregistrasi
peserta sebanyak 200 orang anggota
professional.
Diawali
dengan
penyelenggaraan pendidikan profesi
berkelanjutan atau PPL dengan bobot
4 SKP kemudian dilanjutkan rapat
anggota IAI Sulsel untuk menentukan
kelanjutan kepengurusan periode
2019 - 2023.

diangkat dalam kegiatan ini Kaper
Arman menyatakan bahwa era industri
4.0 merupakan era kecerdasan artiicial
robotik yang sangat mendominasi
kehidupan manusia, diperkirakan 95%
profesi accounting terkait klerikal akan
tergantikan oleh kecerdasan artiicial.
Oleh kerena itu menurutnya, harus
sedini mungkin mengantisipasi agar
bisa tetap eksis, namun hal yang sulit
tergantikan oleh kecerdasan artiicial
adalah profesionalisme, "saya melihat
bahwa profesi akuntansi adalah
profesional, terutama dalam bidang
auditing yang akan sulit tergantikan
karena
lebih
mengedepankan
pembuktian
kebenaran
secara
substansial dan riil", ungkap Arman.
Sementara itu Prof. Gagaring dalam
sambutannya memberi perhatian
atas bertambahnya anggota IAI yang
semakin pesat perkembangannya,
telah mencapai angka 600 lebih. Hal

tersebut menjadi poin penting dalam
berinteraksi dengan anggota sehingga
perlu dilakukan kegiatan-kegiatan
untuk mencukupkan profesionalisme
dalam bentuk SKP, namun lanjut
Gagaring ada kendala lain yang
dialami dalam pemenuhan SKP yakni
penyebaran anggota yang berada
diberbagai kabupaten di Sulawesi
Selatan akan sulit hadir dalam
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di
Makassar sehingga perlu dijadwalkan
waktu yang tepat.
Gagaring juga berharap diakhir
sambutannya
mengajak
seluruh
anggota IAI yang hadir agar
meningkatkan profesionalisme dengan
mengikuti PPL dengan seksama
dan menyukseskan rapat anggota
dalam pemilihan ketua IAI periode
selanjutnya. (ipL)

Pada sambutannya Kaper Arman
berharap dalam kegiatan tersebut
ada nilai tambah yang didapatkan
bersama. terkait dengan tema yang
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Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dalam

Aplikasi SIA BUM-Des
Kamis sore tanggal 1 Agustus 2019,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi
Selatan
memberikan
sambutan
dan
arahan
dalam
Pembukaan Pelatihan Aplikasi Sistem
Informasi Akuntansi Badan Usaha
Milik Desa (SIA BUM Desa) bagi
Pengurus BUM Desa se-Kabupaten
Enrekang yang dilaksanakan di Hotel
M Regency Makassar dari tanggal 1–2
Agustus 2019, kegiatan dibuka secara
resmi oleh Bupati Enrekang, Muslimin
Bando, yang didampingi Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten
Enrekang,
Zubaedah
Bando, selaku Ketua Panitia dan
dihadiri 12 orang Camat, 112 orang
Kepala Desa dan 94 orang pengurus
BUM Desa se-Kabupaten Enrekang
dengan jumlah peserta sebanyak 218
orang.
Dalam
sambutannya
Kepala
Perwakilan BPKP Sulsel, Arman
Sahri
Harahap
menyampaikan
bahwa BPKP telah mengembangkan
Aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan
keuangan desa dan telah diterapkan
di Kabupaten Enrekang. Selain itu,
BPKP juga mengembangkan aplikasi
untuk membantu dalam menjaga
akuntabilitas tata kelola keuangan
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BUM Desa yaitu SIA BUM Desa. Sistem
ini akan diimplementasikan melalui
kegiatan Sosialisasi yang sekarang
sedang berjalan, kegiatan Asistensiyang direncanakan akan dilaksanakan
bulan September, dan selanjutnya
dilakukan
kegiatan
bimbingan

teknis untuk updating aplikasi dan
pemecahan masalah teknis lainnya.
Diharapkan setelah 3 tahap kegiatan
tersebut selesai, seluruh BUM Desa
sudah dapat mengoperasikan aplikasi
sebagai
pendukung
pelaksanaan
prinsip
akuntabilitas
dalam
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pengelolaan BUM Desa. Tanggun
jawab sebagai Pengurus juga akan
sangat terbantu karena Aplikasi SIA
BUM Desa dapat menghasilkan output
berupa laporan keuangan yang telah
sesuai Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil dan Menengah
(SAK EMKM).
Setelah acara pembukaan pada Kamis
sore, maka untuk eisiensi waktu dan
biaya, kegiatan Sosialisasi dilanjutkan
pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus
2019 sampai pukul 12.00 WITA
dengan simulasi Aplikasi SIA BUM
Desa. Kegiatan ini diikuti 94 pengurus
BUM Desa yang dibagi menjadi 3
kelas. Simulasi pengoperasian aplikasi
dimulai dari tahap setting aplikasi,
data umum, dan beberapa contoh
transaksi yang terdapat pada BUM
Desa sehingga menghasilkan Laporan
Keuangan BUM Desa. Masing-masing
pengurus BUM Desa juga diberikan
aplikasi simulasi untuk dapat megikuti
setiap langkah simulasi tersebut.
Dengan
pelaksanaan
kegiatan
simulasi tersebut diharapkan dapat
menambah
wawasan
pengurus
BUM Desa terutama terkait dengan
penatausahaan keuangan BUM Desa.
humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

Ekspose Mandiri Penilaian

Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3
Pada Hari Kamis - Jumat, 4 - 5 Juli
2019, diselenggarakan kegiatan
Ekspose Mandiri Penilaian Maturitas
SPI P dan Kapabilitas API P Level
3 terhadap sejumlah pemerintah
daerah dan API P yang berada di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, dan Gorontalo yang
dilaksanakan di Kota Makassar.
Kegiatan ekspose mandiri dilakukan
dihadapan kepada Deputi Kepala
BPKP Bidang PPKD, Gatot Darmasto,
yang didampingi oleh Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan, Arman Sahri Harahap,
Auditor Utama BPKP, Maliki, dan
Direktur Pengawasan Tata Kelola
Pemerintah Daerah, Bea Rejeki
Tirtadewi.
Kegiatan ekspose bertujuan untuk
memaparkan
hasil
pembinaan
penyelenggaraan dan penilaian
Maturitas SPI P serta Peningkatan
Kapabilitas API P pada 15 pemerintah
daerah di 3 provinsi yang ada di
Pulau Sulawesi. Seluruh tim diberi
kesempatan langsung menjelaskan
gambaran bagaimana implementasi
SPI P dan upaya PK API P di hadapan
Deputi PKD. Setiap tim dari 3
Perwakilan BPKP sangat antusias
dan berusaha untuk memberikan
pemaparan terbaiknya, mengingat
kegiatan ini menjadi kesempatan
emas untuk menunjukkan hasil
kerja keras pembinaan yang telah

dilakukan selama ini terhadap
stakeholder . Upaya serius dan
kerja keras yang telah dilakukan
berbuah manis dimana salah satu
pemkab di Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa
berhasil meraih tingkat Maturitas
SPI P level 3 menyusul raihan prestasi
sebelumnya melalui Kapabilitas
API P level 3. Atas prestasi tersebut,
Kota Daeng dapat menjadi contoh
bagi pemerintah daerah lainnya
karena telah berhasil ‘mengawinkan’
Maturitas SPI P dan Kapabilitas API P
Level 3.

Kab. Gowa, Inspektorat Kab. Luwu
Timur, Inspektorat Kab. Soppeng,
dan
Inspektorat
Kab.
Toraja
Utara untuk wilayah Sulawesi
Selatan, I nspektorat Kab. Mamasa
untuk wilyah Sulawesi Barat dan
Inspektorat Kab. Bone Bolango
untuk wilayah provinsi Gorontalo.
Dari 11 Pemerintah Daerah yang
melakukan ekspose, hanya Kab.
Bulukumba yang maturitas SPI P-nya
mendapat status remidi. (humas
sulsel/ achprz)

Hasil keselurahan yang dicapai dalam
expose tersebut, 4 API P dinyatakan
memperoleh capaian level 3 yaitu
Inspektorat
provinsi Gorontalo,
Inspektur Kabupaten Pohuwato,
Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, &
Inspektorat Kota Palopo. Sedangkan
pencapaian level 3 Maturitas SPI P
sebanyak 6 Pemda yaitu Inspektorat
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