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Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un

Telah Berpulang ke Rahmatullah :

H. Abdullah Zainie, SH (Usia: 67 Tahun)

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2009 pukul 17.30 WIB di Rumah Duka Jl. Widya Chandra V No. 25, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jenazah telah dikebumikan di Pangkalan Bun-Kalimantan Tengah, 
pada hari Minggu tanggal 5 April 2009, pukul 08.00 WIB

Kami atas nama keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan turut berduka 
cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT, dan kepada 

keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan iman. 
Amin.
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Now Is the Time For Asia-Pacific To Lead 
the Way to Global Economic Recovery

It is impossible to predict the nature and extent of the damage that the current 
global economic crisis will inflict and how long the world and the Asia-Pacific 
economies will suffer from the ensuing low economic growth. The recession will hit 
the economies of this region hard through falls in commodity prices.....

PARADIGMA BARU PELAYANAN PUBLIK
DI INDONESIA 

Dalam rangka mewujudkan demokrasi di daerah, pemerintah pada Januari 
2001 telah mengimplementasikan Undang-undang  Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu paket untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004.
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SELAMAT JALAN WAKIL KETUA BPK RI

EDITOR AL

Sabtu, 4 april 2009 merupakan hari yang tidak akan pernah terlupakan bagi segenap pimpinan dan 
karyawan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Karena pada hari itu Wakil Ketua BPK RI 
periode 2004 – 2009, “H. ABDULLAH ZAINIE SH” telah berpulang menghadap sang Pencipta sekitar 
pukul 17.30 WIB di Bintaro, tempat kediaman  pribadinya.

Berita duka yang juga disiarkan melalui beberapa stasiun televisi dan radio mengejutkan berbagai 
pihak, baik pimpinan dan segenap karyawan BPK maupun para sahabat dan kerabat almarhum di DPR, 
Instansi Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan. 

Keterkejutan berbagai kalangan atas kabar duka ini wajar, karena dua hari sebelum kejadian, tepatnya 
tanggal 2 April 2009 almarhum baru saja melaksanakan tugas meresmikan Kantor Perwakilan BPK 
RI Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Semua acara berjalan sesuai rencana dan tidak ada tanda 
bahwa almarhum mengalami gejala sakit yang serius, bahkan pada hari sabtu pagi almarhum sempat 
mampir ke kantor untuk mengambil beberapa berkas pekerjaannya.

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rooji’uun, ”Sesungguhnya Kami Adalah Milik Allah Dan Kepada-Nya-lah Kami 
Kembali.” 

Banyak sekali jasa almarhum untuk perkembangan dan kemajuan BPK. Kenaikan anggaran BPK RI yang 
dari hanya sebesar Rp304,722 miliar pada Tahun Anggaran 2004 menjadi Rp1.725,48 miliar pada Tahun 
Anggaran 2009 dan peningkatan jumlah Kantor Perwakilan dari tujuh menjadi tiga puluh tiga di akhir 
2008 tidak bisa dilepaskan dari jasanya. Jabatan almarhum sebagai anggota DPR selama lebih dari 32 
tahun dan jabatan terakhirnya di DPR sebagai Ketua Panitia Anggaran telah meringankan langkah para 
pelaksana di BPK-RI untuk memperoleh pengesahan atas anggaran yang diajukan. 

Sumbangan pemikiran dan hubungan baik almarhum dengan para tokoh politik di DPR dan para 
pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan juga sangat berperan dalam proses terbitnya UU No. 
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan menjadikan BPK RI sebagai salah satu lembaga 
yang memperoleh perbaikan penghasilan dari Pemerintah. 

Almarhum telah dikebumikan pada tanggal 5 April 2009, di tanah kelahirannya Kota Pangkalan Bun, 
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga semangat dan amanah almarhum 
untuk menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen, berintegritas dan profesional 
dapat kita jaga dan laksanakan dengan baik, sebagaimana semboyan yang selalu almarhum ucapkan 
di akhir pidato atau sambutannya   “Sekali Layar Terkembang Pantang Surut Ke Belakang Walau Badai 
Menghantam Garang.” 

Selamat Jalan Bapak Kami Tercinta, Jasa-jasa dan Pengabdianmu terhadap BPK akan selalu berada di 
dalam hati sanubari kami.



�NO ��7/ Februari-Maret 2009/Tahun XXVIII

�

Bismillahirohmanirrohim
Assalamu’alaikum wr wb

Innaa Lillahi wa Innaa Lillaihi Raji’un
Sesungguhnya setiap mahluk hidup akan mengalami 
kematian.
Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan 
kita semua akan kembali ke Hadirat-Nya. 

Yang kami cintai Ibu Hajjah Siti Nurainah dan 
Keluarga Besar Almarhum Bapak Haji Abdullah 
Zainie, S.H.
Serta para Hadirin dan Hadirat yang saya 
muliakan, 

Pada pagi hari ini kita berkumpul disini untuk 
mengantarkan suami, ayah, kakek serta anggota 
keluarga dan rekan kita Alm. Bapak Haji Abdullah 
Zainie S.H. Beliau telah dipanggil menghadap Yang 
Maha Kuasa dengan tenang pada hari Sabtu, 4 
April 2009 sekitar pukul 17.30 WIB. Beliau lahir di 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada tanggal 
9 Nopember 1941 sehingga pada saat meninggal, 
usia beliau sudah mencapai 67 tahun lebih.  

Kepergian beliau sangat mengagetkan bagi kami 
semua di BPK-RI karena pada hari Jum’at, sehari 
sebelum wafatnya, kami masih makan siang 
bersama dengan beliau di ruang makan kantor. 
Bersama dengan kami juga ada Pak Imran, Pak 
I Gusti Agung Rai, Pak Hasan Bisri dan Pak Uju 

Djuhaeri. Sebelum shalat Jum’at,  beliau baru tiba 
kembali dari peresmian Kantor Perwakilan BPK-RI 
di Pontianak dan sebelumnya beliau menjenguk Ibu 
Mertuanya yang sedang sakit di Pengkalan Bun. 
Karena sudah lewat shalat Jum’at, saya langsung 
datang ke ruangan makan BPK-RI dari Bandara 
Sukarno-Hatta, setelah kembali dari acara dialog 
publik peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
keuangan daerah di Manado yang dilakukan pada 
hari Kamis sehari sebelumnya. Sebagaimana 
biasanya, pada waktu makan siang itu kami saling 
besenda gurau dan tidak ada tanda-tanda bahwa 
beliau sakit maupun firasat di luar kebiasaan. Pak 
Sapto Amal Damandari dan Pak Dharma Bhakti yang 
mengikuti perjalanan beliau ke Pontianak juga tidak 
merasakan firasat perpisahan dengan Almarhum.

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, 

Semasa hidupnya, Alm. Bapak Abdullah Zainie, S.H., 
adalah seorang politisi yang handal. Beliau memulai 
karir politiknya sebagai Anggota DPRD Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 1970-1971 dan 
dilanjutkan menjadi Anggota DPR-RI pada periode 
1971-1977 dan 1999-2004. Jabatan beliau yang 
terakhir di DPR-RI adalah sebagai Ketua Panitia 
Anggaran. Dalam posisi, pada waktu itu, sebagai 
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang sering 
menghadiri rapat Panitia Anggaran DPR-RI, kami 
sangat terkesan dengan kepemimpinan beliau yang 
selalu dapat mencapai solusi walaupun menghadapi 

SAMBUTAN KETUA BPK-RI

DALAM ACARA PELEPASAN JENAZAH 

ALMARHUM BAPAK HAJI ABDULLAH ZAINIE, SH, WAKIL KETUA BPK RI

MINGGU, 5 APRIL 2009
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masalah yang sangat pelik. Bersama dengan kami 
dan lima orang Anggota lainnya, Bapak Abdullah 
Zainie, S.H. diangkat menjadi Anggota merangkap 
Wakil Ketua BPK-RI, pada awal Desember 2004, 
yang masa jabatannya akan berakhir hingga bulan 
Oktober tahun ini.

Almarhum Bapak Haji Abdullah Zainie, S.H. yang 
kami kenal adalah merupakan figur yang sangat 
bijaksana, sabar, pengayom dan teguh memegang 
prinsip. Kami masih ingat perkataan beliau setelah 
dilantik menjadi Wakil Ketua BPK pada awal 
bulan Desember 2004: “Bagi saya, ini merupakan 
amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, dan saya siap bekerjasama dengan Pak 
Anwar sebagai Ketua BPK-RI maupun anggota 
lainnya”.  Dan memang benar, sebagai Wakil Ketua 
BPK-RI dan rekan kerja kita semua, beliau telah 
menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi 
dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengalaman politiknya yang panjang dan 
pergaulannya yang luas dan beragam dengan 
berbagai kalangan, baik di lembaga perwakilan 

maupun pemerintah serta organisasi politik dan 
kemasyarakatan, sungguh telah memberikan 
kemudahan dalam melaksanakan tugas kami 
bersama di BPK-RI. Kami sangat kehilangan kearifan 
dan intuisi politik serta koneksi yang sangat luas dari 
figur Almarhum Bapak Haji Abdullah Zainie, S.H.

Sumbangan beliau dalam membangun BPK-RI 
sangat besar untuk memperoleh kembali status 
independensi yang sebenarnya. Independensi BPK-
RI itu tercermin dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang 
BPK-RI. Independensi BPK-RI tersebut tercermin dari 
berbagai bentuk. Pertama, objek pemeriksaannya 
yang semakin meluas yang meliputi hampir 
seluruh sektor negara, kecuali perpajakan. Kedua, 
penyediaan anggarannya yang kini bersumber 
langsung dari DPR-RI. Ketiga, organisasinya yang 
tidak lagi di bawah kendali Pemerintah. Keempat, 
pengaturan personilnya yang lebih fleksibel. 
Kelima, kemandiriannya dalam penetapan standar 
dan metoda pemeriksaan serta pelaporan hasil 
pemeriksaan. Keenam, memperluas jaringan kantor 
perwakilan BPK-RI dari yang tadinya hanya 7 pada 
saat kami masuk pada akhir tahun 2004 menjadi 



7NO ��7/ Februari-Maret 2009/Tahun XXVIII

7

33 dewasa ini. Perubahan-perubahan mendasar itu 
telah mengubah organisasi, menyempurnakan tata 
kerja, meningkatan sarana dan prasarana kerja,  
serta mengembangkan baik jumlah maupun mutu 
sumber daya manusia di BPK-RI.

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian,

Di tengah-tengah upaya kita semua menjadikan BPK-
RI sebagai lembaga pemeriksa yang profesional, 
independen dan berintegritas, telah banyak nilai-
nilai positif yang beliau ikut tanamkan bagi kita 
semua. Semangat BPK-RI leading by example telah 
diwujudkan dengan keteladanan dan perhatian 
beliau melalui peningkatan kinerja dan pengawasan 
yang ketat terhadap perilaku auditor. Kami semua 
merasa bersyukur dapat memperolehnya melalui 
pengalaman dalam bekerja dengan beliau. Dan hal 
ini pun satu bentuk keteladanan yang diwariskan 
kepada kita untuk terus kita pelihara dan jaga. Saya 
berharap agar keteladanan Alm. Bapak Abdullah 
Zainie, S.H. tersebut dapat kita teruskan dan 
kembangkan di masa depan untuk membangun 
BPK-RI.

Ibu Hajjah Siti Nurainah dan anak-anak serta 
anggota keluarga Almarhum,

Atas nama pimpinan dan keluarga besar BPK-RI, 
kami mengucapkan turut berbela sungkawa yang 
mendalam atas kepergian Alm. Bapak Abdullah 
Zainie, S.H. Kami semua ikut berdoa agar arwah 
beliau diterima di sisi Allah SWT sesuai amal dan 
ibadahnya serta diampuni segala dosanya. Juga 
tidak lupa kami mendoakan agar Ibu dan putra-
putri almarhum maupun keluarga yang ditinggalkan, 
dapat kiranya diberikan oleh Allah SWT keikhlasan, 
kekuatan dan ketabahan dalam melepas kepergian 
almarhum.

Saya mengajak kita semua yang hadir dirumah duka 

ini untuk membukakan pintu maaf atas kesalahan, 
kealpaan maupun kehilafan almarhum, baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kepada Ibu Hajjah Siti Nurainah, kami berharap 
agar tali kekeluargaan antara Ibu dan warga BPK-RI 
yang telah terjalin selama ini kiranya akan tetap terus 
dapat  dipelihara di masa datang. Ibu adalah tetap 
merupakan keluarga besar BPK-RI walaupun Bapak 
Abdullah Zainie, S.H. sudah mendahului kita. 

Marilah kita iringi kepergian beliau dengan 
doa ikhlas kiranya Allah Subhanaha Wa Ta’ala 
menganugerakan magfirah-Nya kepada almarhum 
dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin. 
Juga saya mengajak hadirin untuk bersama-sama 
membaca Surat Al Fatihah bagi Arwah beliau. 

Akhirnya, atas nama Pimpinan dan Keluarga Besar 
BPK-RI saya menyerahkan jenazah Almarhum Bapak 
Haji Abdullah Zainie S.H. untuk diberangkatkan dan 
dimakamkan di tanah kelahiran beliau di Pangkalan 
Bun, Kalimantan Tengah.
 
Demikian sambutan kami.
Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Prof. Dr. Anwar Nasution
Ketua BPK-RI
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Now Is the Time 
For Asia-Pacific 

To Lead the 
Way to Global 

Economic 
Recovery�

Anwar Nasution�

1. Introduction

It is impossible to predict the nature and 
extent of the damage that the current global 
economic crisis will inflict and how long the 

world and the Asia-Pacific economies will suffer from 
the ensuing low economic growth. The recession will 
hit the economies of this region hard through falls in 
commodity prices, declining trade, capital outflows and 
lower remittances from citizens working overseas. As this 
region has neither sufficiently robust domestic demand, 
nor large intra-regional trade to offset the impact of falling 
exports to the United States and Europe, countries in Asia-
Pacific should adopt a two-prong approach to the crisis. 
Internally, they should foster closer policy cooperation to 
make better use of the region’s financial resources and 
relatively large domestic markets in order to speed up 

� A note prepared for International Public Sector Convention 2009, 
Certified Public Accountant Australia, Sydney Convention and 
Exhibition Centre, Darling Drive, Darling Harbour, New South Wales, 
March 2009.
2 Professor of Economics at the University of Indonesia and Chairman 
of the Supreme Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia). 

economic recovery. In the long term, the expansion of 
potentially large domestic markets can gradually replace 
the current export-oriented development strategy of many 
countries in this region. Globally, this region should work 
hand in hand with other regions, particularly with the 
relevant authorities in their main export markets in the US 
and Europe, to promote world economic growth in line 
with the APEC ethos of open economies, and resist the 
temptation of protectionism. All of these require closer 
cooperation on monetary and fiscal policies and exchange 
rate policy, both regionally and globally. Otherwise, 
Asia-Pacific may well experience a “lost decade” like that 
suffered by Indonesia following the Asian financial crisis 
in 1997-98, or by Japan in the 1990s.

 The crisis has been strengthening the position of 
the U.S. as the global financial superpower. US financial 
institutions are now consolidating to become giant financial 
conglomerates. The U.S. Treasury and the Federal Reserve 
Bank are able to issue billions of dollars in debt at close to 
zero nominal interest rates -- lower than the inflation rates. 
Negative real interest rates mean that rather than paying 
interest rate, the U.S. Government actually gets paid for 
borrowing money. People around the world are now so 
risk averse, and the scramble for both safety and liquidity 
so strong, that they are hoarding the safer U.S. dollar, U.S. 
Treasury bills and U.S. long-term government bonds. 
Massive capital inflow has allowed the U.S. to finance 
its budget and balance of payment deficits, and provide 
funds for rebuilding its financial system, stimulating its 
economy, recycling funds to provide dollar liquidity to 

TERKINI
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foreign central banks through the Federal Reserve Bank’s 
bilateral currency-swap facilities, and for financing the 
expensive wars in the Middle East.

 The world   economic downturn is being exacerbated 
as all sectors in the economy stop spending. Deterioration 
in borrowers’ balance sheets due to faltering mortgages 
and stock markets, foreclosures and bankruptcies have 
worsened credit risks and made the problems of adverse 
selection and moral hazard more prominent. Both banks 
as well as companies need to deleverage to improve their 
liquidity positions, reduce dependency on wholesale 
funding and rebuild profit margins. As a result, the banks 
have stopped lending, businesses have stopped investing 
and lending to each other and households are refusing to 
spend. All of this has reduced the velocity or turnover of 
money-to-service transactions in the economy. At a given 
money supply, the fall in the velocity of money will reduce 
gross domestic product, which is the multiplication of the 
two monetary variables.

The rest of this note is organized as follows. 
Section � analyzes the evolution of the global financial 
crisis and contrasts it with the Asian financial crisis of 
1997-98. Section three examines the current economic 
situation in Asia Pacific. Section four describes global 
and regional responses, and the final section sets out my 
recommendations for policy coordination in the region to 
promote global economic recovery.

2. The Global Financial Crisis
Similar to the Asian financial crisis of 1997-98, 

the current sub-prime mortgage debacle, which erupted in 
the United States in the summer of �007, was precipitated 
by a crisis of confidence among short-term creditors 
that caused them to withdraw funds from the shadow 
banking system. Over the years, the shadow banks 
relied on short-term collateralized lending in the form 
of repurchase agreements�. The shadow banking system 
includes finance companies, hedge funds and investment 
banks that buy mortgages and loans from banks, as well 
as corporate bonds and other assets, like credit card 
receivables, automobile and student loans, and repackage 
and sell them in sophisticated but arcane ways to financial 
investors around the world.

� See Brunnermeier, Markus K. 2008. “Deciphering the 2007-08 
Liquidity and Credit Crunch”. Journal of Economic Perspectives 
(forthcoming). Draft. May �9,  and David Greenlaw, Jan Hatzius, 
Anil Kayshyap and Hyun Song Shin. 2008. “Leveraged Losses: 
Lessons from the Mortgage Market Meltdown”. US Monetary Policy 
Forum Conference Draft. www.chicagogsb.edu/usmp/docs/usmp/
2008confdraft.pdf.

The increase in the delinquency rates of sub-
prime mortgages eroded the collateral value of the assets 
of the highly leveraged shadow banks and, at the same 
time, caused maturity mismatches on their balance sheets 
as they borrowed short and lent long. The drop in market 
prices and liquidity adversely affected the capital and 
solvency of shadow banks, raised the funding needs of 
all financial institutions and reduced their access to the 
lending markets. The supply of funds further diminished 
as creditors and uninsured depositors pulled their funds 
from risky institutions and transferred them to safer bets. 
This made the financial institutions vulnerable to runs and 
resulted in them hoarding their liquidity, and to interest 
rate surges in the short-term money markets. Gridlock in 
the markets for certain asset-backed securities occurred as 
institutions were unable to pay their obligations because 
others were not paying theirs. On the other hand, the 
demand for credit by companies and household decreased 
due to the economic recession and reduced values of their 
assets. 

A number of policies were adopted to deleverage 
the balance sheets of the shadow banks, such as by 
tightening lending standards, improving credit quality, 
reducing the volume of loans, and selling assets. However, 
the simultaneous attempts by so many institutions to 
deleverage depressed asset prices and produced additional 
losses. As it is nearly impossible to determine market 
prices for certain asset-backed securities, they cannot be 
used as collateral for new funding to borrowers.

The credit crunch in the U.S. financial markets 
spread quickly around the globe. By mid September �008, 
after 1� months of market stress, short-term credit markets 
froze and the interbank markets of many countries were 
disrupted as the banks stopped lending to each other. The 
process of flight to safety began with the hoarding of cash 
by investors, the pulling of capital from perceived weak 
institutions and the shifting of portfolios to government 
bonds, mainly U.S. Treasury bills. Short-term interest 
rates surged, far above central banks targets, on fears 
that many leveraged financial institutions might collapse 
due to lack of short-term credit. Some banks in the U.S. 
(Wachovia) and Europe (the Northen Rock, IKB, Bradford 
& Bingley and Fortis) were either taken over by stronger 
institutions or nationalized. In this region, Bank of Asia in 
Hong Kong experienced a small bank run, Bank Century, 
a small bank in Indonesia, was taken over by Lembaga 
Penjamin Simpanan (Indonesian Deposit Insurance 
Corporation) on �1 November �008, and a further four 
banks in the Philippines were taken over by the Philippine 
Deposit Insurance Corporation (PDIC), in addition to 9 
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small banks placed in PDIC receivership by order of the 
Central Bank of the Philippines.  

The credit crunch has reduced the flow of 
financing for the economic activities of both companies 
and households, which has exacerbated the economic 
downturn, and in turn weakened financial institutions and 
intensified the credit crunch. Uncertain about demand for 
their products, both in domestic and export markets, and 
unsure about how to finance their activities, nonfinancial 
firms reduced production and cut demand for inputs, 
including raw materials, oil and labor. The credit crunch 
and high interest rates have encouraged them to repay debt, 
reduce spending and put investment plans on hold. At the 
same time, the credit crunch has also left households with 
fewer resources to finance spending.

3. Current Situation
The negative effects of the crisis filtered into 

the export-oriented Asia Pacific economies through the 
current and capital accounts of the balance of payments. 
Foreign demand for this region’s exports fell sharply as 
the deeply interconnected world economy began to show 
signs of having entered a dangerously downward spiral: 
recession or low economic growth, falling commodity 
prices, rising unemployment, faltering stock markets, 
exchange rate realignments, collapsing property values, 
the implosion of hedge funds, foreclosures, bankruptcies 
and write-offs, as well as a credit crunch. The fall in 

demand has resulted in unsold stock piling 
up, higher excess capacity and signs of 
deflation.

International and regional banks 
and institutions have been revising their 
economic forecasts downward with 
depressing frequency. The IMF forecast 
for world economic growth for �009 was 
revised downward to 0.5 percent in January 
�009 from �.� percent in November  �008. 
The group of advanced economies is forecast 
to contract by -�% over the whole of �009. 
Japanese economy is predicted to shrink 
by -�.6 percent. Because of the fading in 
demand for mining resources and global 
economic crisis, the Australian economy is 
projected to contract by 0.� percent in �009. 
The highly export dependent economy of 
Singapore is expected to shrink between 
�% to 5% in �009. This is mainly due to 
the falling demand for its export products, 
such as petrochemicals and electronics. 

China is projected by the IMF to grow by 6.7 
percent in this year, lower than the average annual rate of 
9 percent over the past few decades. This is lower than 
the minimum rate of growth at 8 percent to absorb new 
entrants to the labor market. Newly Industrialized Asian 
Economies are predicted to contract by -�.9 percent and 
ASEAN-5 is to grow by �.7 percent. 

Euler Hermes�, a subsidiary of Allianz Insurance 
of Germany, is predicting that corporate bankruptcies in 
the advanced economies of Europe, the U.S. and Japan 
will hit a record this year. The highest annual increase 
in company failures in �009 will be in the U.S. at 50.� 
percent, followed by Western Europe at 16.7 percent and 
Japan at 7.9 percent. A number of airlines and automobile 
companies around the world, including General Motors, 
have received equity injections from governments to keep 
them in operation. Toyota Motor, the best run and most 
profitable car producer, suffered its first loss in �008 since 
it began its financial reporting 68 years ago5 and some of 
its assembly plants have been temporarily closed. Labor 
disputes and riots are increasing in China as a result of the 
closure of labor intensive export-oriented manufacturing 
firms, and the ensuing redundancies. 

� “Company crashes set to hit record next year”. Financial Times. 
Monday, December 8, 2008. Companies and Markets. p. �9.
� “Toyota to suffer first loss in �8 years”, Financial Times, Asia, Tuesday, 
December 2�, 2008. page �.
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The economies of the emerging countries in this 
region are very much driven by foreign capital inflows. 
This is because of the high dependency of companies and 
the banking system, and to some extent the public sector, 
on foreign financing. The emerging economies in this 
region are also prone to capital outflows. Benefiting from 
the economic and commodities boom, they had regained 
the confidence of international investors after the Asian 
financial crisis of 1997-98. Private investors, however, 
are now pulling their funds out of South Korea, Taiwan, 
Thailand, Indonesia, and the Philippines.

Falling commodity prices and export revenues, 
and rising unemployment in labor importing economies 
have dealt a triple blow to commodity dependent and 
labor surplus emerging economies, such as Indonesia 
and the Philippines. Political instability has hit the 
tourism industry in Thailand. Sharply reduced revenues 
from both exports and labor remittances, together with 
capital outflows, mean that these countries will need 
to cut spending and let their currencies depreciate. The 
rise in unemployment in labor importing economies, and 
the ensuing deportation of foreign workers from these 
countries, has increased the pressure on the labor markets 
of the labor surplus countries. Unemployment, healthcare 
and job-retraining assistance are practically non-existent 
in these countries, which are mainly emerging economies. 
Prolonged economic hardship could cause political 
instability and social unrest in densely populated countries 
that could end up being exported globally.

The crisis has also seriously affected banking 
systems in this region and eroded the value of foreign 
assets and external reserves. The stronger capital bases, 
better supervision of the banking system, and larger 
external reserves that have been built up since the Asian 
financial crisis of 1997-98 have proved inadequate to 
overcome foreign exchange illiquidity, particularly as 
regards the U.S. dollar, with the result that the settlement of 
international transactions has been affected. Fortunately, 
the exposure of financial institutions in this region to 
U.S. collateralized debt obligations (CDOs) arising 
from sub-prime mortgages is relatively small. This has 
saved the region from the sort of bank failures that have 
occurred in Europe. In addition, the homegrown subprime 
market is relatively small in this region, as household 
debt is insignificant and the shadow banking system is 
underdeveloped. 

 4. Responses
The first policy response of all countries to 

overcome the crisis is to restore the flow of credit to avoid a 

deeper recession and to stabilize the financial system. The 
second policy response is to prevent further deterioration 
in economic activities by expanding aggregate demand. 
As traditional monetary policy has proved ineffective in 
promoting the expansion of consumption and investment, 
central banks are now switching to monetary easing and 
greater reliance on fiscal policy as an instrument for 
restoring economic growth. The use of fiscal policy that 
will cause unprecedented budget deficit, however, can 
only be used temporarily while fixing the dysfunctional 
credit markets caused by the uncertain value of asset-
backed securities. This is because not all of the government 
spendings are desirable and necessary and many of them 
are wasteful. Prolonged large deficit spending can cause a 
detrimental effect on the solvency of the economy. 

4.1 Restoring credit markets
With the non-functioning of short-term credits 

and inter-bank money markets, commercial banks around 
the world have turned to central banks as lenders of last 
resort for liquidity. A central bank is a powerful monetary 
authority, which controls the supply and demand for 
high-powered money, or the monetary base. The source 
of monetary base consists of gold and foreign exchange 
reserves administered by central banks and their loans 
outstanding to government, commercial banks, and, during 
crises, directly to businesses. There are two principal uses 
of monetary base, namely, currency and bank deposits 
with central banks. The central bank has a monopoly 
right over the issuing of bank notes, coins, and sets the 
minimum reserve requirements for the commercial banks. 
The reserve requirement ratio requires commercial banks 
to keep a certain fraction of their deposits as reserves, 
and hence, just like a tax on bank deposits, reduces their 
capacity to lend and invest. Normally, central banks expand 
money supply by buying short-term government papers, 
such as Treasury bills, and paying for them by printing 
money. To contract the money supply, central banks sell 
government papers and withdraw money from circulation. 
Central bank activities designed to affect the money 
supply through the buying and selling of government 
papers are referred to as open market operations (OMO).  
In the absence of short-term government securities, as 
in the case of Indonesia, the central bank creates its own 
short-term debt instruments. As the bankers’ bank and 
lender of last resort, a central bank also offers short-term 
credit facilities to the commercial banks. 

At the beginning of the crisis, the U.S. Fed 
encouraged banks to borrow using the discount window 
facility by lowering the penalties on such borrowing. The 
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discount window is used as an instrument to influence 
the reserves of the commercial banks and hence money 
supply. The facility is backed up by government securities 
and has a very short-term maturity, usually overnight. 
Through the discount window, central banks can set their 
policy rates, discount rates, fees for loans and the quantity 
of loans.  Banks are reluctant to borrow from the discount 
window as very often market participants will perceive 
them as being in trouble and may begin to pull their funds. 
In December �007, four months after the crisis erupted, 
the U.S. Fed introduced three new lending facilities with 
wider collateral requirements and longer maturities.

On the international front, the U.S. Fed has 
coordinated its monetary policy with other leading central 
banks so as to provide liquidity to the globalized interbank 
and money markets, and has cut its nominal discount rates 
to close to zero at the present time. The U.S. Fed has also 
established temporary bilateral currency swap facilities 
with 1� central banks to allow participating institutions 
to draw down balances denominated in the U.S. dollar to 
meet their needs in that currency6. Governments, banks, 
companies and investors outside the U.S. have borrowed 
huge amounts in dollars. However, renewing these loans 
and rollover corporate and sovereign debts has become 
more expensive, especially for emerging economies. The 

�  The central banks are those in Australia, Brazil, Canada, Denmark, 
ECB (the European Central Bank), Korea, Japan, Mexico, New Zealand, 
Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

combination of rising interest rate and tightening lending 
standard has made it more difficult for these economies to 
repay the debts. This problem is likely to continue after the 
crisis. Similar swap facilities have also been established 
by the ECB and, in line with the Chiang Mai spirit, by 
central banks in this region. Similar to credit lines from 
international and regional financial institutions, bilateral 
currency-swap facilities add to the foreign exchange 
reserves of the recipient countries. However, despite all 
of these policies designed to expand lending facilities 
and cut policy rates, credit markets remain frozen, bank 
lending to businesses and consumers remains stagnant, 
and interest rates remain high. According to Taylor and 
Williams, central bank target interest rates have become 
disconnected from the overnight rates. This is partly 
because the markets are uncertain about U.S. policy 
regarding the losses on sub-prime mortgages, with the 
result that interbank interest rates and the cost of borrowing 
have been pushed up7.

As normal procedures have proved ineffective in 
restoring the proper functioning of interbank and money 
markets, the U.S. Fed has revised its procedures by 
switching to monetary easing. Pumping liquidity into the 
economy has not worked, however, because of the liquidity 
trap as nominal interest rates are now close to zero and 
already negative in real terms. As interest rates have nearly 

7 Taylor, John B. and John C. Williams, 2009. “A Black Swan in the 
Money Market”.  American Economic Journal Macroeconomics. �(�). 
January. Pgs. �8-8�.
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hit the zero boundary, the Fed cannot push them much 
lower. With interest rates close to zero, Treasury bills are 
transformed into the equivalent of cash as both of them 
become perpetual government bonds that carry no interest. 
In the liquidity trap, the demand for money is infinitely 
elastic. Because of this, people prefer cash to bonds as 
the future rise in interest rate would consequently cause 
a fall in bond prices. Therefore, like the Bank of Japan 
in the 1990s, the U.S. Fed is now purchasing financial 
assets outright, starting with the longer term Treasury 
bonds and securities issued by government-sponsored 
enterprises, such as Fannie Mae and Freddie Mac. The 
types of securities that can be purchased by central banks 
can be expanded to include corporate bonds, state and 
local government bonds or even the sovereign bonds of 
foreign countries.

4.2 Stabilizing the Financial System
To stabilize the U.S. financial system, on October 

1�, �008, the U.S. Congress authorized the Treasury to 
establish TARP (Trouble Assets Relief Program Funds) 
amounting to $700 billion, The TARP facility is being 
used to address solvency problems in the banking system 
and in other financial institutions by injecting capital into 
them, and by removing toxic assets from their balance 
sheets. To avoid further erosion in the financial condition 
of banks, including their Tier 1 or core capital, Securities 
and Exchange Commissions around the world have 
banned short selling of shares of financial institutions and 
their clients.

 Panic withdrawals of deposits from banking 
system have been stopped by restoring trust and confidence 
through broadening the coverage and increasing the size of 
the guaranteed liabilities of insured institutions by deposit 
insurance companies. Similar blanket guarantees on 
bank deposits have been introduced all around the world, 
including this region. To avoid disruption of foreign trade 
and investment, some emerging economies, such as South 
Korea, have provided guarantees for foreign-currency 
borrowings by their private sectors.

The process of bank consolidation in the U.S., 
backed by government, started with the provision of 
emergency financing by the New York Fed to JP Morgan 
on March 1�, �007, to enable it to take over the financially 
distressed Bear Stearns, a large and well-regarded 
investment bank. The availability of TARP funds has 
accelerated the process of consolidation through mergers 
and the conversion of many non-bank financial institutions 
(NBFI) into regular commercial banks. In return, for a 

closer scrutiny by the central bank, the commercial banks 
are entitled to receive liquidity support from the bankers’ 
bank. 

Through capital injections, loans and guarantees 
on commercial debts, the U.S. government has effectively 
nationalized the financial sector and automobile industry 
in the United States. The Treasury allocated $�50 billion 
of the TARP funds for recapitalizing large banks ($1�5 
billion each for 9 large banks), smaller local banks, 
savings associations, and certain bank and savings and 
loan holding companies. The large banks that have 
received TARP funds include JP Morgan, Citigroup and 
Wells Fargo. A number of small and financially weaker 
institutions have been taken over by financially stronger 
ones. The NBFIs in the U.S. that have been approved 
to become regular commercial banks include industrial 
loan companies, such as GMAC, IB Finance Holding 
Companies, CIT Group, the American Express Company 
and the American Express Travel Related Service 
Company (AMEX). Owned by General Motors, GMAC 
has been a primary source of financing to customers and 
dealerships seeking to purchase and lease GM vehicles. 
AMEX provides charge and credit payment-card products 
and travel related services all over the world.

 One hundred billion of the TARP funds has 
been used to purchase direct obligations of three housing 
related government sponsored enterprises, namely, Fannie 
Mae, Freddie Mac and the Federal Home Loan Bank, 
while $500 billion has been allocated for the purchase 
of mortgages guaranteed by these quasi governmental 
companies. The American International Group (AIG), a 
large insurance company, received a capital injection of 
$�0 billion in TARP funds. The financially distressed car 
makers, General Motors, Ford, and Chrysler, are seeking 
$�5 billion in financial support from the TARP funds.

The Eurozone, with one currency for 15 
sovereign member countries, possesses neither a single 
supervisory authority nor integrated supervision of Euro 
area banks with lender of last resort facilities to help 
prevent a recurrence of the present financial turmoil. 
Eurozone does not have a concerted plan to deal with 
the failure of systematically important cross-border 
European banks, either. Each member country supervises 
the financial institutions within its own jurisdiction, and 
acts individually to resolve the liquidity and solvency 
problems of its own home banks. After the collapse of 
the Icelandic banks, it became clear that both supervision 
and support on the part of the Icelandic central bank were 
insubstantial. 
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To protect their financial systems, the authorities 
around the world have developed programs similar to 
the U.S. recapitalization bailout program. There are 
three ways in which government has injected capital and 
removed toxic assets from bank balance sheets. First, 
the public sector directly purchases the toxic assets from 
the financially distressed banks. This is the original plan 
of the U.S. Treasury. Second, the government provides 
asset guarantees in return for warrants, the way the U.S. 
Treasury rescued Citigroup. The third way is to establish 
bad banks to purchase toxic banks from the financially 
troubled financial institutions. It turns out that it is not 
easy to buy toxic assets due to the difficulty in assessing 
their price in a time of crisis in order to insulate taxpayers 
from losses. 

4.3 Fiscal Policy

Fiscal policy, both tax cuts and expansion of 
government spending, has been the most powerful policy 
instrument to expand aggregate demand after the credit 
crunch made monetary policy ineffective in expanding 
consumption and investment expenditure, and hence 
increasing economic growth. Fiscal stimulus is expected 
to cause an incremental increase in aggregate demand. 
This only happens, however, if the recipients, both 
households and businesses, are willing to spend more 
money than they would otherwise have spent. Because 
of this requirement, the structure of a fiscal stimulus is 
very important as it does not only impact the aggregate 

demand, but also income distribution. Another important 
element of fiscal policy is the timing of both tax cuts and 
expenditure expansions. 

Fiscal policy that will cause unprecedented 
budget deficit is only, however, a temporary initiative and 
cannot be continuously relied upon as it can negatively 
affect a country’s solvency. Government borrowing from 
the domestic financial market to finance budget deficit 
raises interest rates and crowds out private investment. 
The slowdown in private sector investment reduces 
productivity and the standard of living. The increase in 
public borrowing from domestic and foreign financial 
markets increases government debt. Servicing domestic 
and foreign debt requires higher future taxes to pay both 
the principal as well as the interest on that debt. The 
resulting higher tax rates distort economic incentives. 
Servicing external debt requires an increase in export 
revenues and causes transfer problem that weaken 
economic performance. 

The large number of issuers of sovereign bonds 
for financing fiscal stimulus increases competition for a 
limited pool of international savings that will increase 
interest rates in international markets. This in turn 
will reduce access of both the corporate sector and the 
governments of many countries to the international credit 
markets. In January �009, Standard&Poor downgraded 
sovereign credit rating and long-term sovereign debt of 
many countries, including Greece, Spain and Portugal 
because of their deteriorating public finances and 

exports. During the time of crisis, 
government tax revenue is declining 
and government social spending is 
increasing. A combination of the 
shrinking supply of funds, rising 
credit risk, the increase in interest 
rate, and the downgrading of 
sovereign credit rating as well as 
bonds of the emerging economies 
has ended the easy credit and has 
given the way to a withdrawal of 
funds from less advanced economies. 
Political pressures, government 
regulation and ‘moral suasions’ are 
increasingly putting pressures on 
financial institutions to give priority 
to home markets. The state support 
of financial institutions in many 
countries, for example, is increasingly 
accompanied by explicit obligations 
to lend to support businesses and 
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jobs at home, not abroad. Banks themselves are retreating 
from overseas markets to minimize credit risks. Credit 
risk in home markets is perceived much easier to manage 
than in overseas markets. In his remark recently at the 
World Economic Forum in Davos, Lord Adair Turner, 
the Chairman of Britain’s Financial Services Authority,  
calls the reflux of capital from foreign markets to home 
ones as “the risk of new mercantilism” centered on credit 
availability. 

 At a November summit in Washington D.C., the 
G-�0 recognized the need to coordinate sporadic fiscal 
policy initiatives to overcome the present global crisis. 
In reality, however, there has been no effective global 
fiscal policy response to magnify the combined impacts 
of coordinated national stimuli. The Eurozone also lacks 
a central fiscal authority. Fiscal policy coordination in 
the EU is dependent on the government budget deficit 
rule (not higher than � percent of the GDP) and debt rule 
(no more than 60 percent of the GDP), as set out in the 
Maastricht stability pact of 1991. The EU (European 
Union) proposed a Euro �00 billion economic stimulus 
program on November �7, �008, which amounted to 1.5 
percent of the EU’s GDP. The funding (Euro 170 billion) 
is expected to mainly come from contributions by the EU’s 
�7 member states in the form of tax cuts and expansion 
of infrastructure expenditures. Some member states, 
however, are unwilling to make large commitments.

Table 1 shows fiscal stimulus packages in 
leading economies as of the first week of December 
�008. Fiscal stimulus in Germany, the leading economy 
in the Eurozone, for example, only amounted to Euro 
�1 billion, or 1.�5 percent of its annual GDP, most of 
which was to be spent on infrastructure investment. The 
stimulus packages in the United States and Taiwan range 
between � percent and 5 percent of GDP, while the figure 
in Japan is � percent. On  January ��, �009, Singapore 
announced a larger fiscal stimulus totaling SIN$�0.5 
billion equivalent to 8 percent of GDP, partly financed by 
withdrawing $�.9 billion from its fast external reserves. 
The objectives of the Singaporean stimulus program are 
to save jobs, to help viable companies to stay afloat, to 
provide support to low income groups and to finance 
long-term sustainable projects such as health, education, 
green transport and energy. On  January �8, �009, the 
U.S. House of Representatives passed a $787.� billion 
economic stimulus plan containing emergency spending 
and tax cuts as proposed by the new administration of 
President Barack H. Obama came to power on  January 
�0, �009.

 China is one of the countries in this region that 

has had both budget and current account surpluses for 
many years. The country has also accumulated nearly 
$� trillion in foreign exchange reserves. All this allows 
China to step up domestic spending to fill the gap left by 
a major drop in exports due to recession in its main export 
markets, namely the U.S., Europe and Japan. Cash rebates 
for low income groups will likely be more effective in 
promoting expansion of aggregate demand in China than 
tax cuts. Tax rebates for middle and high income groups 
in thrifty China are unlikely to work as people will simply 
save the money. This is because household tax is either 
non-existent or very light in China. 

 The recently announced fiscal stimulus package 
in China, amounting to four trillion Renminbi ($586 
billion), or 16 percent of the GDP, is unlikely to be 
enough to maintain the minimum economic growth of 8 
percent in order to absorb new entrants to the labor force. 
The structure of the stimulus package will not encourage 
domestic spending as it focuses on modernizing railways, 
building roads and airports, rebuilding the rural areas 
devastated by the Sichuan earthquake in May last year, 
and other infrastructure projects that may be useful 
to support short-term economic growth, but not long-
term productivity. Only about 1 percent of the fiscal 
stimulus will be spent on expanding social services to 
cope with the economic downturn by easing the burden 
on families as regards education, healthcare, old age and 
unemployment. 

 Australia, Japan, South Korea and Taiwan can 
also afford to expand domestic aggregate demand to ease 
the global crisis. Benefiting from the commodities boom, 
Australia has enjoyed budget surpluses and ballooning 
external reserves since the mid-1990s. Japan, while it has 
large external reserves, also has large government debt. 
South Korea and Taiwan also have financial resources. 
Like China’s exports, the exports of sophisticated 
manufacturing products from Japan, South Korea and 
Taiwan are also suffering from falling demand in their 
traditional markets in the U.S. and Europe. South Korea 
has announced a �� trillion won fiscal stimulus in its 
�009 budget. Australia unveiled a large stimulus plan on  
February �, �009 totaling �1.5 billion Australian dollars or 
US$�6.19 billion over the next four years in combination 
of cash handouts, infrastructure spending and tax breaks. 
Fiscal stimulus in Taiwan includes shopping vouchers 
worth NT$�,600 ($107) per person. Low income workers, 
farmers and students in Australia are given cash hand outs 
A$1,000 each to spend.

 Weak fiscal balance and small amount of fiscal 
surplus and external reserves limit the capability of 
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developing and emerging economies to introduce fiscal 
stimulus. Raising funds through selling sovereign bonds is 
difficult while raising tax revenue is likely impossible due 
to the economic recession and weak tax administration. 
As evident in Indonesia’s experience in the early sixties, 
printing money for financing expanding government 
spending will cause a high inflation rate with disastrous 
consequences. At the same time, widespread tax evasion 
makes tax break a useless policy to stimulate economic 
growth. 

5. Recommendations for regional policy coordination 
and cooperation

The economies of Asia-Pacific are sitting on 
huge foreign exchange reserves, which are mainly 
invested in U.S. dollar denominated assets, particularly 
U.S. Treasury papers. As of November �008, six of the 

top ten countries in terms of foreign exchange reserves 
in this region were-- China ($1,885 billion), Japan ($977 
billion), Taiwan ($�9� billion), South Korea ($�1� 
billion), Singapore ($16� billion) and Hong Kong ($155 
billion). These exclude Russia ($��1 billion), which is a 
member of APEC, and India ($��9 billion) in South Asia. 
Learning from the experience of the Asian financial crisis 
of 1997-98, the countries of the region have long been 
accumulating foreign currency as a shield to ward off 
speculators. This region has generated savings both from 
exports and the boom in commodity prices. The money, 

however, is unevenly distributed. 

Well endowed with the huge amounts of foreign 
exchange reserves, the Asia-Pacific economies can forge 
five forms of economic cooperation and coordination 
to achieve common goals. First, to stimulate national 
economies through the expansion of both public sector 
spending and private consumption expenditures. As 
pointed out earlier, in the long-term, the export-led 
development strategy of many Asia-Pacific economies 
can gradually be replaced by domestic oriented growth 
strategy particularly in the countries with potentially 
large domestic demand. The usefulness of tax rebates 
is limited in the emerging economies of this region due 
to the people’s thriftiness, the low number of effective 
taxpayers, and rampant tax evasion and avoidance. 
Coordinated and well-structured efforts in Asia Pacific 
are capable of amplifying sporadic national programs for 
mutual benefit. Part of the economic stimulus should be 

to build modern infrastructure that is so badly needed for 
further growth in this region. 

The program to stimulate national economies 
with large external reserves includes expansion and the 
strengthening of domestic demand by correcting the 
government policies that suppressed both the share of wage 
income relative to GDP as well as domestic household 
consumption. To lift up the share of wage income 
relative to the GDP, there is a need to correct government 
policies that are biased towards manufacturing industries 
and, particularly favor capital-intensive industries. The 
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program to ease the burden of families in social service 
expenditures such as health, education, old age and 
unemployment benefits, also requires the modernization 
of the financial system such as social security, health 
insurance and pension funds. Policies that favor capital 
intensive manufacturing and export oriented development 
program include subsidies and tax breaks, interest rates 
and exchange rate policies. 

Second, to use the huge external reserves of 
this region for expanding the bilateral currency swap 
arrangements under the Chiang Mai Initiatives (CMI) so 
as to facilitate intra regional private sector investment and 
trade in the Asia-Pacific. The CMI can be expanded by 
increasing the number of country participants, increasing 
the amount of the swaps, and by making the use of swap 
facilities more flexible. Ideally, the funds should be 
multilaterally pooled as a kind of collective action to help 
neighbors in meeting their liquidity needs. These pooled 
financial resources could be used to directly lend to 
member countries in need. The facility could also be used 
as credit enhancements or guarantees to facilitate member 
countries in borrowing in the regional and international 
financial markets to overcome the growing financial 
mercantilism. The recent trilateral summit between Japan, 
China and Korea that provided a currency swap for Korea 
represents a good starting point for reforming the CMI. 
This currency swap facility, and a currency swap facility 
provided by the U.S. Fed, will allow Korea to address 
the urgent issue of capital flight because of the high 
dependency of both its private sector and banking system 
on foreign funding. 

To operate a multilateral pooling of exchange 
reserves, the Asia-Pacific region needs to establish 
macroeconomic surveillance. At present, this region 
relies on inputs from the Asian Development Bank, the 
only regional financial institution in the Asia-Pacific. 

Third, to provide financial resources to emerging 
countries in this region, in order to limit the adverse effects 
of global crisis on their economic growth and employment. 
This can be done through bilateral mechanism and/or 
through multilateral financial institutions such as the 
ADB, IMF and the World Bank. The recent pledge by 
Prime Minister Taro Aso of Japan at the World Economic 
Forum in Davos to provide aid amounted to 1.5 trillion 
yen ($17 billion) to emerging economies in Asia is a 
welcome initiative. The financial assistance would be 
used for building infrastructure projects in the recipient 
countries.

Aside from increasing the capacity of regional and 

international financial institution to lend, the principles 
to borrow from these institutions need to be changed by 
relaxing conditionality for those countries that are facing 
difficulties mainly because external adverse effects and 
not because of their fault. Stringent conditionality should 
be applied to those countries with policy inadequacies.    

Fourth, to strengthen regional cooperation to 
avert the threat of financial mercantilism. Closer regional 
economic cooperation on financial issues can be started by 
forging closer cooperation of bank and financial market 
regulators in sharing information on the management 
of liquidity by banks, total leverage and assessment 
of risk-weighted assets. Because of the oversensitivity 
of sovereignty, diversity in the levels of economic 
development and social system in this region, creation of 
a single supervisor of cross border banks and financial 
markets is not feasible at the present time.

Fifth, policy coordination should also be 
strengthened to ward off the return of trade mercantilism 
that would only serve to deepen the recession. This 
requires close policy coordination on exchange rate 
management, the environment, state aid, agriculture, trade 
and investment.

Jakarta,  February 9, �009.
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Table 1. Fiscal Stimuli for FY 2009 in Leading Countries 


Size of Stimulus
Country In ominal 

Terms As % GDP The Use of Stimulus
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PARADIGMA BARU PELAYANAN PUBLIK
DI INDONESIA 

Oleh: Wahyu Priyono, SE, MM, Kasie DIY-1, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY

Dalam  rangka  mewujudkan 
demokrasi di daerah, pemerintah pada 
Januari 2001 telah mengimplementasikan 
Undang-undang  Nomor 22 dan 25 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagai satu paket untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah, yang 
kemudian direvisi dengan UU Nomor 
32 dan 33 Tahun 2004. Salah satu misi 
pembentukan otonomi daerah adalah 
terlaksananya peningkatan pelayanan 
publik dan menekan terjadinya tindakan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
masih dipenuhi dengan tindakan KKN, 
bahkan semakin parah. Pemberantasan 
KKN yang diamanatkan rakyat (MPR) 
masih jauh dari harapan. Pemberian 
pelayanan publik yang sesuai dengan 
keinginan masyarakat juga belum 
terlaksana. Justru sebaliknya, praktik-
praktik pemberian pelayanan publik yang bernuansa KKN, 
adanya diskriminasi, pelayanan yang berbelit-belit, lama 
dalam pengurusan, dan terjadinya sogokan, masih menjadi 
keluhan sebagian besar masyarakat.

    Secara umum, penyebab utama terjadinya hal-hal 
seperti tersebut di atas adalah  belum adanya perubahan 
secara signifikan mengenai sikap dan orientasi birokrasi 
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, seperti: 

Sikap dan perilaku birokrasi pemerintah cenderung 
masih otoriter di dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Birokrasi pemerintah masih berperan sebagai pengatur 
kehidupan masyarakat sehingga segala perilaku dan 
sikapnya mencerminkan sebagai ‘polisi sipil’ yang 
mengendalikan masyarakat daripada sebagai motivator 
dan fasilitator. 
Pada penyelenggaraan pelayanan publik seringkali 
ditemukan sikap birokrasi pemerintah yang meminta 
dilayani daripada melayani masyarakat.
Sikap dan perilaku birokrasi pemerintah dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik sering kali masih 
cenderung arogan. 

•

•

•

•

Birokrasi pemerintah masih menempatkan dirinya 
sebagai penguasa (ndoro) ketimbang sebagai pelayan 
masyarakat
Persepsi tentang kedudukan pengguna jasa sebagai 
objek pelayanan mengandung konotasi dan implikasi 
bahwa pengguna jasa dapat dimanfaatkan.
Pengguna jasa ditempatkan dalam posisi yang lemah 
dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan 
pembelaan pada saat terjadi kasus dalam pelayanan
Berimbas pada bentuk pelayanan yang diberikan oleh 
birokrasi pemerintah, yaitu terjadinya diskriminasi

Cara pandang birokrasi pemerintah terhadap pengguna 
jasa yang yang menganggap sebagai objek akan membawa 
konsekuensi: 

  Lahirnya hubungan yang tidak egaliter dan adanya 
hubungan superioritas bagi birokrasi pemerintah 
dan inferioritas bagi masyarakat di pihak lain. 

  Pada kondisi tertentu, hubungan tersebut akan 
memunculkan pemberian pelayanan publik yang 
tidak memihak pada masyarakat. 

  Sebaliknya, masyarakatlah yang dituntut untuk 
memahami dan mengikuti kepentingan birokrasi. 

•

•

•

•
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Sikap arogansi birokrasi pemerintah sedikit banyak 
mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyampaikan 
aspirasinya: 

  Rasa takut masyarakat terhadap ancaman petugas 
relatif cukup besar menjadi alasan bagi masyarakat 
untuk tidak menyampaikan keluhan atas pemberian 
pelayanan dari birokrasi. Rasa takut tersebut 
dapat berbentuk: ancaman akan dilaporkan ke 
atasannya maupun diancam urusannya tidak akan 
diselesaikan 

  Alasan lain mengapa masyarakat enggan 
menyampaikan keluhan adalah tidak adanya 
tanggapan yang positif dari petugas. Pada 
akhirnya, sebagian masyarakat menganggap 
percuma saja menyampaikan keluhan atau tidak 
mempermasalahkan adanya keluhan tersebut 

 
Paradigma Baru Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan menekan 
tindakan KKN, birokrasi pemerintahan mestinya 
menggunakan paradigma baru dalam praktik-praktik 
pelayanan publik dimana isu demokratisasi sebagai intinya. 
Demokratisasi tersebut mencakup sikap birokrasi pemerintah 
dalam pemberian pelayanan publik, terselenggara atau 
tidaknya hak-hak publik dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik, partisipasi masyarakat (pengguna jasa) dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, dan ada atau tidaknya 
kekuatan hukum yang dimiliki oleh publik atas hak-haknya 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dengan demikian sebenarnya paradigma baru dalam 
pelayanan publik dapat diaktualisasikan ke dalam dua hal 
pokok, yaitu customer sebagai misi dan masyarakat sebagai 
stakeholders.

Customer Sebagai Misi, berarti :
1.  Birokrasi pemerintah harus menempatkan 

masyarakat sebagai subjek pelayanan, bukan objek 
pasif. 

  Masyarakat harus dipandang sebagai konsumen 
yang mempunyai hak untuk mendapatkan 
pelayanan yang transparan, efisien, ada jaminan 
kepastian dan adil. 

  Birokrasi pemerintah harus bersikap profesional 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai 
dari penentuan kebijakan sampai pada monitoring 
kinerja birokrasi pemerintah.

2.  Birokrasi pemerintah harus mengubah citra dirinya 
tidak lagi sebagai penguasa tetapi mengembalikannya 
pada hakikatnya sebagai pelayan masyarakat.

  Birokrasi pemerintah sebagai pelayan publik harus 
bersikap objektif, tidak memihak, memberikan 
informasi yang objektif dan memperhatikan 
konsumen. 

  Warga negara atau masyarakat dalam pelayanan 
publik tidak dipandang pada posisi yang lemah, 
tetapi harus berada pada posisi seimbang dengan 
birokrasi pemerintah sehingga masyarakat memiliki 

posisi tawar yang kuat.
3.  Birokrasi pemerintah harus didesain kembali 

menjadi Public Servant yang berjiwa enterpreneurs : 
Fungsi birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik 

diterjemahkan dan ditafsirkan sebagai salah satu pelaku 
ekonomi. Apa yang dilakukan oleh birokrasi tidak lain 
adalah melakukan kegiatan pelayanan yang menghasilkan 
sumber daya untuk membiayai proses penyelenggaraan 
pelayanan publik secara profesional 

-  Birokrasi pemerintah akan mencapai kinerja yang bagus 
kalau mempunyai jiwa enterpreneurs

-  Ada jaminan bahwa masyarakat mendapatkan informasi 
yang transparan mengenai segala hal yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik.  

-  Internalisasi aspek demokrasi merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari nilai-nilai moralitas birokrasi 
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. 

-  Penegakan demokrasi dalam pelayanan publik menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari etika pelayanan 
publik yang harus diwujudkan oleh birokrasi. 

-  Birokrasi pemerintah ditempatkan sebagai  provider  
yang mempunyai kewajiban menjaga hubungan baik 
dengan pengguna jasa. 

-  Seharusnya adalah keberadaan pengguna jasa 
ditempatkan minimal sejajar dengan birokrasi sehingga 
ada posisi tawar yang seimbang.

-  Pengguna jasa harus ditempatkan sebagai faktor penentu 
keberadaan instansi birokrasi pemerintah. 

-  Ide ini menghendaki bahwa setiap provider memandang 
pengguna jasa dalam posisi yang mempengaruhi hidup 
atau mati lembaganya. 

Masyarakat Sebagai Stakeholders, mengandung pengertian 
bahwa:

1.  Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai 
pengguna, tetapi juga sebagai kelompok kepentingan 
dan sekaligus menjadi bagian dari stakeholders.

2.  Sebagai stakeholders, keterlibatan masyarakat 
masyarakat mulai dari pengambilan keputusan 
sampai pelaksanaan pengurusan pelayanan harus 
terjamin.

3.  Proses penentuan penyelenggaraan pelayanan 
publik seperti  besar kecilnya biaya yang harus 
dibayar, lamanya waktu pengurusan dan prosedur 
persyaratan lainnya masih menjadi hak prerogatif 
provider. 

Keterlibatan masyarakat dalam penentuan standar 
pelayanan akan memberikan dampak positif bagi 
terbangunnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi 
peraturan tersebut, sekaligus memberikan peluang bagi 
warga masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap 
kinerja birokrasi pelayanan publik. Kepastian mengenai 
standar pelayanan akan terjamin kalau kebijakan mengenai 
pelayanan publik dilakukan secara terbuka dan melibatkan 
masyarakat. Wallahu a’lam bish showab. 
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EKSISTENSI  PERATURAN 
PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2008
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH

Untuk memahami kaitan antara unsur-unsur yang 
ada dalam suatu sistem, khususnya Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), agak terasa pincang jika tanpa 
pengenalan lebih dulu arti pemerintah itu sendiri. Dalam 
beberapa literatur dikatakan bahwa pemerintah sebagai alat 
kelengkapan negara dapat diartikan secara luas  mencakup  
semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya 
terdiri dari cabang-cabang  kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan yudisial atau alat-alat kelengkapan  negara lain yang 
bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pengertian 
pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan 
eksekutif. Rumusan pengertian pemerintah dimaksud jika 
dikaitkan dengan Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 tentang 
keuangan negara, maka pemahaman tentang pemerintah 
adalah pemerintah dalam arti sempit yaitu Presiden sebagai 

organ Pemerintah yang memegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan.

Organ pemerintah yang 
berfungsi menyelenggarakan 
urusan pemerintah, menurut  
para pakar Hukum Administrasi 
Negara, antara lain SF Marbun 
adalah,  pertama Presiden sebagai 
Kepala Pemerintahan termasuk 
pembantu-pembantunya di 
Pusat seperti Wakil Presiden, para 
Menteri dan lembaga-lembaga 
non departemen, kedua mereka 
yang menyelenggarakan urusan 
desentralisasi, yaitu Kepala Daerah 
termasuk Sekretariat Daerah 
dan pemerintahan desa, ketiga 
mereka yang menyelenggarakan 
urusan dekonsentrasi seperti 
gubernur dan Kanwil-kanwil, 
Kandep dan Walikota madya, 
Walikota administratif serta 
camat dan lurah, keempat 
Sekretariat pada Lembaga Tinggi 
Negara, Kepaniteraan Pengadilan 

dan Sekretariat DPRD. Khusus jabatan Sekretariat Lembaga 
Tinggi Negara dan Kepaniteraan menurut Pasal 1 huruf (c) 
UU No. 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok Kepegawaian  
merupakan jabatan dalam bidang eksekutif.

Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa 
organisasi pemerintah tercermin dalam organsasi yang 
ada dilingkungan masing-masing  Departemen/Lembaga 
tersebut di atas, sehingga secara organisasi lembaga inilah  
yang   membentuk SPIP.

Dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 
tentang SPIP, normanya antara lain mengatur tentang 
Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (LAPIP) 
yang diberi tugas untuk melakukan audit atas pengelolaan 
keuangan Negara meliputi audit kinerja dan audit dengan 

Oleh: La  Ode  Abadi  Rere 
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tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 
(2) jo Pasal 50 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008. Adapun 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimaksud 
meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen atau 
nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan 
intern, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/
Kota. Selain itu dalam PP  ini juga normanya mengatur 
mengenai lembaga  yang berfungsi Pembina terhadap APIP 
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam suatu manajemen 
sangat diperlukan karena kegiatan dalam system ini berjalan 
secara terus menerus mengikuti gerak dan alur organisasi 
dengan maksud agar pengendalian organisasi dapat 
mengetahui secara langsung tentang penggunaan Sumber 
Daya yang ada dalam organisasi, apakah telah dilakukan 
secara efektif dan efisien dan tidak melanggar ketentuan 
yang berlaku.

Untuk mencapai hal ini, maka peranan dari SPI sangat 
diperlukan dan oleh karena itu Presiden menerbitkan PP 
No.60 Tahun 1980 tentang SPIP yang normanya mengatur 
APIP untuk bertugas melakukan audit atas pengelolaan 
keuangan dalam organsiasi di lingkungan Departemen/
Lembaga  

APIP adalah unit organisasi yang berada dalam 
lingkungan Pemerintah  dan tercermin pada lingkungan 
organsasi departemen/kementerian negara lingkungan 
organisasi kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga 
pemerintah non departemen, serta lingkungan organisasi 
BUMN, organisasi pemerintah daerah  yang mempunyai 
tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup 
kewenangannya termasuk BUMD 

EKSISTENSI  PP NO. 60 TAHUN 2008
UUD 1945 Pasal 17 dengan jelas  menyebutkan bahwa  

pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara, 
kedua menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden, ketiga setiap menteri membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan, keempat pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-
undang.

Sistem pemerintahan tersebut di atas jika dikaitkan 
dengan pembentukan PP No.60 Tahun 2008 oleh Presiden, 
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden 
menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana 
mestinya. UU dimaksud  antara lain UU No.1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 58 ayat 
(2) menetapkan bahwa penyelenggaraan SPIP ditetapkan 
dengan PP, maka SPIP yang dimaksud dalam PP No.60 
Tahun 2008 secara organisasi idealnya berada  dan dalam 
tanggung jawab Menteri-menteri Negara sebagai  pembantu 
presiden dan mencerminkan pemerintah secara kongrit yang 
menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan.

Untuk  menilai eksistensi PP No.60 Tahun 2008 sebagai 
suatu ketentuan hukum yang berlaku, menurut Lawrence  M. 
Friedman sebagaimana dikutip Ahmad Ali dalam bukunya 
Keterburukan Hukum di Indonesia perlu memperhatikan 

tiga komponen yaitu (1) komponen structural, (2) komponen 
substantif dan (3) komponen cultural. Ketiga komponen 
tersebut menurutnya adalah, komponen structural 
diibaratkan sebagai mesin, dan komponen substantif adalah 
apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Adapun 
komponen cultural adalah apa saja atau siapa saja yang 
memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin 
itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Komponen structural
Pendapat Lawrence M. Friedman jika dikaitkan dengan 

PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP, implementasinya dapat 
dianalisis dengan melihat dari kelembagaan. Pemerintah 
dalam pertimbangan pembuatan PP tersebut adalah untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang 
No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dari 
aspek Hukum Administrasi Negara tindakan pemerintah 
(Overheidshandeling) membuat PP tentang SPIP secara 
hukum (rechtmatigheid) tidak menimbulkan persoalan 
karena Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan 
pemegang kekuasaan pemerintahan Negara menetapkan PP 
untuk menjalankan UU sesuai UUD 1945 Pasal 5 ayat (2). 
Namun pembuatan PP tersebut jika dilihat dari tujuannya 
(doelmatigheid) masih menimbulkan pesoalan yaitu 
pembentukan APIP  sebagai lembaga yang keberadaannya 
di luar organisasi Departemen/Kementerian Negara, 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 
Pemerintah non Departemen serta dilingkungan Pemerintah 
Daerah yang berfungsi sebagai auditor ekstern pemerintah. 
Padahal sudah jelas dalam UUD 1945 BPK adalah lembaga 
yang berfungsi sebagai auditor ekstern pemerintah.

Yang dimaksud dengan aparat pemerintah adalah 
para menteri yang memimpin Departemen/Lembaga /
Kementerian Negara, Kesekretariatan Lembaga Tinggi 
Negara dan Lembaga Pemerintah non Departemen serta 
dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai pembantu 
Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan 
menurut literature hukum administrasi Negara, badan 
hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi 
Negara dengan syarat, pertama badan-badan hukum 
itu dibentuk oleh organsiasi publik, kedua badan-badan 
tersebut menjalankan fungsi pemerintahan dan yang ketiga 
peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan 
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi 
administratif. 

Untuk hal ini menurut H.D.van Wijk dikutip Ridwan HR 
dalam bukunya Hukum Administrasi Negara menyatakan 
bahwa BUMN/BUMD dimasukkan sebagai instansi 
pemerintah dan dalam teori ilmu manajemen secara umum 
diketahui bahwa yang berfungsi menjalankan SPI adalah unit 
kerja yang berada dalam suatu organisasi, sehingga teori ini 
telah diadop oleh Pemerintah untuk membentuk unit kerja 
yang berfungsi sebagai SPI Pemerintah yang bertanggung 
jawab kepada Menteri yang memimpin Departemen/
Lembaga /Kementerian Negara, Kesekretariatan Lembaga 
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Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah non Departemen 
serta dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Kepala 
Daerah membentuk Inspektorat Wilayah sebagai SPI yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta SPI di 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibentuk 
unit kerja SPI yang bertanggung jawab kepada Direktur. 

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, maka  
eksistensi  PP No.60 Tahun 2008 tersebut dimana salah satu 
normanya menempatkan satu lembaga di luar organisasi 
Departemen/Lembaga sebagai Lembaga Audit Intern 
Pemerintah merupakan kebijakan operasional yang keliru, 
maka bilamana timbul persoalan atas hal tersebut dapat 
dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dengan alasan 
telah terjadi apa yang disebut MAL ADMINISTRATION  
di bidang  pelaksanaan pengawasan keuangan Negara, sesuai 
aturan yang berlaku karena hal ini merupakan kebijakan 
teknis atau operasional.

Penunjukan lembaga pemerintah non departemen 
yang menjadi APIP sebagaimana yang dimaksud dalam PP 
tersebut jika dilihat dalam konteks organisasi pemerintah 
sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa 
Pemerintah sebenarnya membentuk Lembaga Audit Ekstern 
Pemerintah dengan tujuan hanya untuk memperdayakan 
suatu lembaga yang seharusnya dapat digabungkan 
dengan Lembaga Auditor Ekstern yang telah ada yaitu 
BPK, sehingga konfigurasi sistem pengawasan keuangan 
Negara tidak merupakan kristalisasi dari  kebijakan  yang 
bersifat konservatif yaitu hanya memberikan justifikasi 
bagi kehendak-kehendak dan program pemerintah semata 
dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai konfigurasi yang 
otoriter, namun sebaliknya idealnya kebijakan pemerintah 
mengarah pada kebijakan yang bersifat  responsif yaitu 
tercermin dari pembuatan produk peraturan hukum  
yang memperhatikan atau menyerap aspirasi masyarakat 
seluas-luasnya (partisipatif ) termasuk aspirasi Lembaga  
Auditor lain yang ada di Republik Indonesia ini dan tidak 
menggambarkan bahwa pemerintah hanya menafsirkan 
secara sefihak mengenai pembentukan SPIP 

Adapun keberadaan  PP No.60 Tahun 2008  dengan 
normanya mengatur fungsi suatu lembaga yang berperan 
sebagai Pembina APIP jika dilihat dari aspek Hukum 
Administrasi Negara merupakan kebijakan  umum Presiden 
atau yang disebut beleid dan hal tersebut tidak menimbulkan 
persoalan yang signifikan mengingat peran Pembina pada 
prinsipnya memberikan garis-garis kebijakan di bidang 
pengawasan, antara lain seperti dalam hal  pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP, Pembinaan dan konsultasi SPIP dan 
peningkatan kompetensi auditor APIP sebagaimana diatur 
dalam Pasal 59 PP No.60 Tahun 2008.

Beleid Presiden tersebut diatas jika dikaitkan dengan 
pengertian pemerintah menurut SF. Marbun, maka aparat 
pengawasan intern yang ada di lingkungan BPK termasuk 
jangkauan pembinaan  APIP yang dibentuk oleh PP No.60 
Tahun 2008 tersebut dan hal ini tentu menimbulkan 
persoalan, mengingat Pemerintah dan BPK secara organisasi 
memiliki kesetaraan. 

Kesetaraan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan 
BPK menurut teori hukum administrasi negara, yaitu 
dipandang dari sisi jabatan BPK yang dijalankan oleh Pejabat 
BPK. Pertanyaannya adalah apakah  yang dimaksud dengan 
Pejabat BPK itu cukup hanya anggota BPK yang berjumlah 
sembilan orang sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 
Tahun 2006 tentang BPK atau termasuk jabatan pelaksana 
BPK yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana 
tugas pemeriksaan, Unit Pelaksana tugas penunjang seperti 
Inspektur Utama Pengawasan yang berfungsi sebagai SPI 
BPK 

Kondisi tersebut tidak dijelaskan dalam UU tentang BPK, 
namun jika dikaitkan dengan proses pengangkatan jabatan 
yang ada di BPK terdapat perbedaan, dimana  Pejabat BPK 
yang dalam UU disebut anggota BPK pengangkatannya 
melalui proses politik sehingga sering disebut jabatannya 
adalah jabatan politik atau pejabat negara, sedangkan 
pengangkatan pejabat pelaksana BPK untuk eselon I seperti 
jabatan Sekjen dan Inspektur Utama  dengan  keputusan 
Presiden  dan merupakan jabatan karier, sehingga dapat 
ditarik suatu jawaban bahwa secara organisasi pemerintahan 
jabatan BPK yang setara  dengan Presiden sebagai Kepala 
Pemerintahan adalah  jabatan kelembagaan BPK yang 
dijabat oleh sembilan anggota yang berbentuk Dewan. 

Dengan demikian jabatan kesekretariatan BPK 
termasuk jabatan Inspektur Pengawasan setara dengan 
lembaga pemerintah non departemen dan termasuk jabatan 
pemerintah sesuai UU No.8 Tahun 1974, sehingga tunduk 
pada  hukum publik khususnya hukum adminsitrasi negara 
termasuk  peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti PP 
No.60 Tahun 2008. Oleh karena itu pembentukan pembina 
APIP sebagaimana yang diatur dalam PP No.60 Tahun 2008 
tersebut adalah merupakan beleid atau kebijakan umum 
Pemerintah, sehingga jika menimbulkan persoalan maka 
sesuai  dengan azas kemandirian atau azas independensi yang 
dimiliki tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum 
karena mungkin saja beleid dimaksud meskipun tidak, atau 
belum diatur oleh aturan pokok sebagai pedoman akan tetapi 
didasarkan kepada kepentingan Negara dan Bangsa dapat 
saja  mengeluarkan beleid  yang dalam hukum administrasi 
Negara dikenal dengan diskresi. 

Azas diskresi menurut Pakar Hukum Administrasi Negara 
Prajudi  Atmosudirdjo sangat diperlukan oleh Administrasi 
Negara dalam rangka menjalankan tugasnya, sebab apabila 
azas ini tidak dipenuhi oleh Administrasi Negara, maka 
akan sulitlah bagi Administrasi Negara untuk menjalankan 
tugasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena 
itu badan legislatif tidaklah mungkin menyediakan peraturan 
perundang-undangan yang lengkap dan mendetail. 

 Lain halnya  dengan diskresi Presiden yang bersifat teknis 
operasional seperti PP No.60 Tahun 2008 yang memberikan 
kewenangan kepada satu Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang berada di luar organisasi Departemen/
Lembaga berfungsi sebagai Auditor Ekstern Pemerintah 
bertugas melakukan audit terhadap Departemen/
Kementerian Negara, Kesekretariatan Lembaga Tinggi 
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Negara dan Lembaga Pemerintah non Departemen serta di 
lingkungan Pemerintah Daerah  merupakan tindakan yang 
tidak sesuai dengan  arahan yang terdapat dalam Pasal 23E 
ayat (3) UUD 1945. 

Komponen Substantif
Substansi dari PP No.60 Tahun 2008 yang menimbulkan 

persoalan adalah norma yang mengatur tentang bagaimana 
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Negara melalui sarana audit yang 
dilakukan APIP yang berada di luar organisasi  departemen/
lembaga pemerintah. Padahal mengenai hal  tersebut diatas, 
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah 
menugaskan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan  
keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu pada departemen/lembaga pemerintah.

Untuk mengetahui batas kewenangan audit atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara baik 
yang didasarkan oleh PP No. 60 Tahun 2008 dan Undang-
undang yang terkait dengan Pengelolaan keuangan Negara, 
seperti UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 
No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 
2006 tentang BPK diperlukan suatu kajian tentang materi 
dari ketentuan-ketentuan dimaksud kaitannya dengan 
pelaksanaan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan Negara.

Norma yang terdapat dalam PP No.60 Tahun 2008 antara 
lain pertama mengatur tentang Lembaga di luar organisasi 
melakukan pengawasan intern atas penyelenggaran tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan 
negara melalui audit. Audit yang dimaksud menurut Pasal 
50 PP tersebut  adalah terdiri atas audit kinerja merupakan  
audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri  atas aspek 
kehematan, efisensi, dan efektivitas serta audit dengan tujuan 
tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit 
kinerja, kedua ruang lingkup audit sebagaimana disebutkan 
diatas meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan 
kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, 
ketiga mengenai Standar audit, dimana standar audit yang 
digunakan APIP disusun  oleh organisasi profesi auditor 
dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh 
pemerintah.

Substansi PP No.60 khususnya mengenai  pengaturan 
audit yang dilakukan Lembaga yang berada di luar organiasi  
Lembaga/Kementerian Negara, Kesekretariatan Lembaga 
Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah non Departemen 
Badan Pengawas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 
serta BUMN dan BUMD jika dikaitkan dengan  dasar 
pertimbangan diterbitkan PP tersebut yaitu Pasal 58  UU 
No.1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, maka 

jelas SPI yang diatur dalam PP No.60 Tahun 2008 tidak 
sejalan dengan maksud yang diatur dalam UU No.1 Tahun 
2008 sebagaimana terlihat dari penjelasan Pasal 58 ayat (1) 
menjelaskan bahwa  yang menyelenggarakan SPI. Pertama 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara  
menyelenggarakan SPI di bidang perbendaharaan, kedua 
Menteri/ Pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran/
Pengguna Barang menyelenggarakan SPI di bidang 
pemerintahan masing-masing, ketiga Gubernur/bupati/
walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan SPI 
di lingkungan yang dipimpinnya. Dan ayat (2) pasal tersebut 
menjelaskan bahwa SPI yang akan dituangkan dalam PP 
No.60 Tahun 2008 dikonsultasikan dengan BPK.

Mengacu pada Pasal 58 UU No.1 Tahun 2008, 
menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPI bukan dilakukan 
oleh suatu Lembaga yang berada di luar organisasi seperti 
yang  diatur dalam PP No.60 Tahun 2008 dan hal ini 
jika dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan intern jelas 
sudah tidak sesuai, sebagaimana dijelaskan oleh Brink dan 
Coshin dalam buku pengawasan keuangan Negara oleh 
Bohari, mendefinisikan bahwa pemeriksaan intern sebagai 
penilaian kegiatan secara bebas di dalam suatu organisasi 
guna menghasilkan jasa pelayanan bagi pelaksanaan fungsi 
pengendalian manajemen.

Dari definisi tersebut jelas diketahui bahwa tugas 
pemeriksaan intern bukanlah tugas pelaksanaan yang harus 
dipisahkan dari  tugas organisasi atau dengan kata lain tugas 
pemeriksaan intern adalah melaksanakan penilaian secara  
bebas atas kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi dan 
fungsi yang dijalankan merupakan fungsi staf, sehingga ia 
tak bertanggung jawab kepada pihak di luar  manajemen.

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dan 
selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan bahwa kekuasaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

1)  dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku 
pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam 
kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan; 

2)  dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga 
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

3)  diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku 
kepala pemerintahan daerah untuk mengelola 
keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan;

4)  tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, 
yang meliputi antara lain mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, yang diatur dengan UU.

Substansi Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 tersebut diatas 
jika dikaitkan dengan teori hukum administrasi Negara 
sebagaimana yang ditulis W.Riawan Tjandra dalam bukunya 
Hukum Keuangan Negara, dimana dibedakan antara 
dikuasakan dan diserahkan. Dikuasakan sama artinya diberi 
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mandat, dimana terdapat perintah untuk melaksanakan 
yang berarti diberi wewenang namun tidak diberi tanggung 
jawab dan sewaktu-waktu kewenangan tersebut dapat 
diambil kembali oleh sipemberi mandat. Lain halnya dengan 
diserahkan atau didelegasikan, dimana terjadi pelimpahan 
wewenang dan sekaligus peralihan tanggung jawab dari yang 
menyerahkan kepada yang menerima penyerahan.

Pelimpahan wewenang dalam organsasi pemerintahan 
dilakukan dengan Undang-undang (tertulis), sedangkan 
pemberian kuasa atau mandate tidak perlu melalui Undang-
undang, namun cukup dengan keputusan baik tertulis 
ataupun lisan.

Dalam pengelolaan keuangan negara yaitu dimulai 
dari perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban 
jika dihubungkan dengan penjelasan diatas, maka di 
bidang pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah terdapat perbedaan pendekatan 
dalam penyelenggaraan SPI. Penyelenggaraan SPI untuk 
pemerintah pusat terkait dengan pemberian mandate, 
artinya Menteri/Pimpinan Lembaga Lembaga/Kementerian 
Negara, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga Pemerintah non Departemen dan BUMN 
diberikan mandate untuk membentuk SPI di setiap lembaga 
yang dipimpinnya dengan fungsi melaksanakan pengawasan 
termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. 

Berhubung penugasan tersebut hanya bersifat mandate, 
maka penerima mandate dalam hal ini menteri/pimpinan 
lembaga mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada 
Presiden selaku pemberi mandate, sedangkan penyelenggara 
SPI untuk Pemerintah Daerah Presiden telah menyerahkan 
kepada masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai 
dengan  Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, yaitu sepenuhnya merupakan urusan 
pemerintah daerah, dan fungsi APIP Daerah sepenuhnya 
berada  dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan 
dengan demikian pengawasan pengelolaa keuangan daerah 
hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 
sebagai APIP Daerah  dan BPK sebagai Pemeriksa  Ekstern.

PP No.60 Tahun 2008 secara substansi jika dicermati 
terdapat hal yang bertentangan dengan azas-azas 
pembentukan peraturan perundang-undangan dan azas-
azas umum pemerintahan yang  baik, yaitu  seperti pertama 
penerbitan PP dimaksud  benar-benar tidak memperhatikan  
azas kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan 
dan materi yang akan diatur, misalnya judul peraturan 
mengenai Sistem namun materinya memuat kegiatan yang 
berada diluar system, yaitu pembentukan SPIP dengan 
maksud memberikan peran kepada APIP yang berada di 
luar organisasi departemen/lembaga pemerintah berfugnsi 
sebagai auditor intern, kedua PP tersebut menimbulkan 
pemborosan keuangan Negara (azas efisiency), karena 
membentuk lembaga audit ekstern Departemen/Lembaga 
padahal sudah ada BPK sebagai lembaga audit ekstern. 

Seharusnya organisasi yang berperan sebagai Auditor 
Intern adalah Inspektorat Jenderal Departemen atau sebutan 
lain yang berada dalam organisasi Lembaga/Kementerian 

Negara, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga Pemerintah non Departemen Badan Pengawas 
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta BUMN dan BUMD. 
Dengan demikian dapat dipastikan di lapangan akan terjadi  
timpang tindih (overlapping) tugas pemeriksaan antara  
kedua lembaga audit ekstern dimaksud di atas,  disamping 
itu sangat memberatkan aparat pengelola keuangan Negara 
(auditi)  serta memboroskan keuangan Negara, dan  kondisi 
ini pernah terjadi dimasa kekuasaan pemerintahan  Orde 
Baru  dan ketiga PP tersebut tidak memberikan jaminan 
kepastian hukum (azas kepastian hukum) dalam upaya 
menciptakan ketertiban dalam masyarakat, misalnya  instansi 
pengelola keuangan (auditi) memperoleh  dua rekomendasi 
dari dua lembaga audit  ekstern yang berbeda. 

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas 
masih banyak menimbulkan pertanyaan sekitar kekuatan 
mengikatnya jika ternyata tidak dilaksanakan. Untuk hal ini 
banyak pendapat  dari penulis hukum administrasi negara 
yang menyatakan bahwa  azas-azas  tersebut  merupakan  
hukum tidak tertulis  dan  menurut Philipus M. Hadjon 
senantiasa harus ditaati oleh  pemerintah. Hal ini diperkuat 
dengan pendapat SF.Marbun dalam bukunya pembentukan, 
pemberlakuan, dan peranan azas-azas umum, menjelaskan 
bahwa  pengertian norma dalam arti sempit mencakup 
azas-azas hukum dan peraturan hukum konkret, namun 
pendapat tersebut jika kita lihat dalam konteks ilmu hukum, 
dimana azas merupakan dasar pemikiran yang umum dan 
abstrak, sehingga agak sukar jika para hakim dibidang 
administrasi negara untuk memutuskan suatu perkara 
dengan berpedoman pada azas-azas yang ada.

Komponen Kultural
Negara Republik Indonesia sudah tidak dapat disangkal 

sebagai Negara Hukum yang modern dan Negara sejahtera 
yang demokratis, hal  ini menurut M. Abduh pakar Hukum 
Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara Medan 
dapat dibuktikan, pertama karena semua karakteristik 
dimaksud diatas jelas tercantum baik dalam mukadimah, 
batang tubuh, maupun dalam penjelasan  UUD 1945, kedua 
dalam penyelenggaraan Negara Indonesia maka ketiga alat 
perlengkapan suatu Negara modern seperti eksekutif, legislatif 
maupun yudikatif mulai sesudah Proklamasi Kemerdekaan 
hingga kurun waktu Pemerintahan Reformasi sekarang ini 
masih berjalan sebagaimana mestinya seperti dikehendaki 
oleh jiwa yang mendasarinya yaitu Separation Of Power 
atau Distribution Of Power, ketiga dalam perkembangan 
selanjutnya oleh Negara-negara maju di dunia dalam 
penyelenggaraan Negara tidak hanya bergantung pada 
ketiga perlengkapan Negara tersebut akan tetapi sangat 
pula tergantung  pada keperluan serta kebutuhan masing-
masing Negara yang sudah maju dimaksud dalam upaya 
mereka mengantisipasi perkembangan kehidupan yang terus 
menerus bergerak dan untuk itu mereka menciptakan alat 
perlengkapan lain disamping ketiga perlengkapan Negara 
diatas sepanjang dalam koridor yang terkandung dalam 
semangat pemisahan kekuasaan Negara.
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Dalam prespektif hubungan antara lembaga Negara 
idealnya PP No. 60 Tahun 2008 memperhatikan kedudukan 
BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara yang diberi tugas oleh 
UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri dan 
memiliki peran sejajar dengan peran Pemerintah sebagai 
eksekutif. Hal ini sangat perlu menjadi perhatian Presiden 
mengingat pembentukan APIP yang berfungsi sebagai 
Lembaga Audit Ekstern Pemerintah yaitu memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang 
dikelola Lembaga/Kementerian Negara, Kesekretariatan 
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah non 
Departemen, Badan Pengawas Daerah Provinsi, Kabupaten/
Kota serta BUMN dan BUMD, menunjukkan bahwa  
Presiden  tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat 
yang telah ditetapkan  dalam UUD 1945, khususnya Pasal 
23E ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa 
pengeloaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara 
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri. 

Meskipun diakui bahwa pembentukan APIP sebagaimana 
dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 tidak bertentangan 
secara langsung dengan UUD 1945, tetapi jika dicermati 
kebijakan Presiden tersebut pada prinsipnya tidak sesuai 
dengan arahan yang terkandung dalam Pasal 23E ayat (1) 
UUD 1945, sehingga menurut pendapat Jimly Asshiddiqie 
dalam bukunya Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran  
Kekuasaan dalam UUD 1945 menyatakan bahwa  kondisi 
di atas itu masih dapat dibenarkan berlakunya sampai 
diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan escape clausul 
yang selalu ada dalam setiap rumusan peraturan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 itu sendiri 
pada dasarnya merupakan wujud  formal dari struktur dan 
kultur masyarakat Indonesia yang masih diwarnai oleh 
berbagai corak struktur dan kultur masyarakat kita dimasa 
pemerintahan sebelumnya, sehingga sering melahirkan 
kebijakan-kebijakan yang memboroskan keuangan Negara, 
seperti sebagai contoh pembentukan lembaga audit yang 
berlapis, padahal diketahui bahwa biaya pemeriksaan yang 
menggunakan keuangan Negara jumlahnya  tidak sedikit 
dan disamping itu dapat mengakibatkan tidak adanya 
kepastian hukum dibidang pengelolaan keuangan Negara 
yang dikelola oleh entitas pemerintah. Sebagai contoh, jika 
terdapat hasil pemeriksaan yang jenis dan temuan yang sama 
namun berbeda rekomendasinya, maka auditi kesulitan 
untuk menindaklanjutinya. Padahal jika auditi yang tidak 
menindaklanjuti rekomendasi Lembaga Pemeriksa maka 
dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal  26 ayat (2)  dan ayat  (5) 
UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Presiden  sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan Negara sangat berkepentingan dengan 
penyelenggaraan SPIP dilingkungan Departemen/Lembaga 
karena berdasarkan mandate sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003  kekuasaan dimaksud 
telah dijalankan oleh penerima mandate dan Presiden 

sebagai Kepala Pemerintahan tetap bertanggungjawab 
terhadap mandate atas pengelolaan keuangan Negara  dan 
untuk mengetahui  hal tersebut Presiden memperdayakan  
Lembaga Audit yang berada diluar organsiasi untuk 
melakukan audit atas pengelolaan keuangan Negara dengan 
cara mengelompokannya sebagai APIP melalui PP No.60 
Tahun 2008.

Tindakan Pemerintah  (overheidshandeling) tersebut 
dalam Hukum Administrasi Negara tidak dapat dibenarkan 
karena merupakan beleid tataran operasional kelembagaan 
yang membidangi audit atas keuangan negara dan idealnya 
Pemerintah mempercayakan kepada  APIP yang berada 
dalam organisasi Departemen/Lembaga dan BPK sebagai 
satu Lembaga Tinggi Negara yang bebas dan mandiri yang 
dibentuk untuk tujuan melakukan audit pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara, sehingga  informasi yang 
diperoleh Presiden tentang pengelolaan keuangan negara  
dilingkungan Departemen/Lembaga lebih objektif. 

Adapun keberadaan  Lembaga Audit di luar organsiasi 
sebagai aparat Pembina APIP  sebagaimana diatur dalam 
Pasal 59 PP 60 Tahun 2008 yang difungsikan sebagai 
Koordinator Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di 
lingkungan Departemen/Lembaga dengan tugas menyusun 
kebijakan di bidang pengawasan  dalam tataran implementasi 
tidak menimbulkan masalah, mengingat kebijakan tersebut 
diperlukan untuk mempersatukan APIP yang berada dalam 
lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing, sehingga 
Presiden dapat mengetahui penyelenggaraan SPIP secara 
berkala.

Pengelolaan Keuangan Negara yang telah diserahkan dari 
Presiden kepada Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 sepenuhnya merupakan 
wewenang Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah bersama 
DPRD membentuk aparat pengawasan dimasing-masing 
daerah.

Berdasarkan mekanisme pengawasan yang  telah diuraikan 
melalui tiga pendekatan, menunjukkan bahwa eksistensi PP 
No.60 Tahun 2008 secara structural   konfigurasi dari  PP 
tersebut berkarakter konservatif  karena lebih didominasi 
kehendak dari pihak eksekutif dan secara substantif dapat 
digambarkan bahwa dalam sistem pengawasan keuangan 
yang ada di Indonesia terdapat lembaga non departemen 
yang berfungsi sama sebagai lembaga audit ekstern 
melakukan audit atas pengelolaan keuangan pemerintah 
yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga, hal tersebut 
jelas tidak sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Pasal 
23E ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan timpang tindih 
(overlapping) pelaksanaan audit dan memboroskan keuangan 
negara serta secara kultural, sistem hukum Indonesia tidak 
mentabuhkan untuk tidak mengfungsikan norma-norma 
yang terdapat dalam ketentuan yang telah diterbitkan 
atau diadakan perubahan dengan berpedoman pada escape 
clausul yang ada dalam setiap ketentuan, jika dipandang 
keberadaannya menimbulkan persoalan dimasyarakat 
termasuk eksistensi PP No.60 Tahun 2008 tersebut.
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SIARAN  PERS

PERESMIAN GEDUNG KANTOR BPK RI 
PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT

Kamis, 2 April 2009-Wakil Ketua BPK RI Abdullah Zainie 
didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK RI Dharma Bhakti dan 
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 
Drs. Mudjijono, meresmikan Gedung kantor BPK RI Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Gedung baru yang 
beralamat di Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, 
78124 ini menggantikan gedung kantor lama, yang merupakan 
pinjaman dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi 
Wilayah X, Departemen Kehutanan di jl. A. Yani No.121. 
Pelaksana pembangunan Gedung berlantai tiga dengan luas 
tanah 6.700 m2 dan luas bangunan 2.600 m2 ini adalah PT 
Citra Kontraktor Hasaja. Pengguntingan pita saat kegiatan 
peninjauan gedung dilakukan oleh Ibu Hj. Siti Nurainah, Istri 
Wakil ketua BPK RI Abdullah Zainie. 

Menurut Wakil Ketua, Reformasi Birokrasi BPK memiliki ruang 
lingkup yang sangat luas meliputi kelembagaan, sumber daya 
manusia, proses bisnis, prasarana dan sarana kerja, serta kerja 
sama dengan stakeholder. Keempat bidang tersebut menjadi 
pilar utama Reformasi Birokrasi sekaligus sebagai fondasi 
yang kokoh bagi BPK RI untuk meningkatkan perannya dalam 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, 
transparan dan akuntabel. Salah satu faktor penting untuk 
menggerakkan roda organisasi adalah anggaran yang memadai. 
Anggaran yang diperoleh BPK dari DPR dan Pemerintah semakin 
meningkat. Pada tahun 2004, BPK RI memiliki anggaran Rp329 
miliar dan pada tahun 2009, meningkat menjadi Rp1.725 
miliar.

Reformasi Birokrasi di BPK juga diwujudkan dengan 
penambahan jumlah kantor perwakilan dari yang hanya 6 
kantor pada tahun 2004, menjadi 33 kantor perwakilan pada 
2008. Hal ini juga termasuk penyediaan fasilitas pendukung 
seperti gedung-gedung kantor, perumahan pegawai, dan lain-
lain. ”Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, 
sumber daya manusia yang capable tidak akan bisa bekerja 
dengan optimal serta tidak akan dapat meraih capaian-capaian 
yang diinginkan,” tegas Zainie.

Dengan adanya gedung ini, selain sebagai pemenuhan atas 
amanat UUD 1945 pasa 23G dan UU No. 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diharapkan BPK RI dapat 
mendekatkan diri dengan pihak yang diperiksa dan dapat 
mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KUNJUNGAN KERJA KETUA BPK RI 
DI SULAWESI UTARA

 

Pada tanggal 1-3 April 2009, Ketua BPK RI Prof. Dr. Anwar 
Nasution melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi 
Utara. Rangkaian kegiatan diawali pada hari Rabu, 1 April 
2009 dengan Kuliah Umum di Aula Lantai IV Kantor Pusat 
Universitas Sam Ratulangi dengan tema “Krisis Ekonomi Global 
dan Indonesia” yang dihadiri sekitar 200 peserta. Acara Kuliah 
Umum dibuka oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. 
Donald A. Rumokoy, S.H., M.H. 

Dalam kuliahnya, Prof. Dr. Anwar Nasution memaparkan 
terjadinya krisis ekonomi global serta dampaknya terhadap 
Indonesia, yaitu pada sektor keuangan, penurunan nilai ekspor, 
peningkatan pengangguran serta nilai jaminan atas deposit 
pada perbankan. Meskipun begitu, beberapa hal yang bisa 
dilakukan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global 
ini diantaranya pembangunan struktur keuangan regional dan 
perbankan, serta bekerjasama dengan negara-negara lain agar 
bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Di hari berikutnya Kamis, 2 April 2009 diadakan Dialog Publik 
dengan tema “Mendorong Terciptanya Transparansi dan 
Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara/Daerah” di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi 
Utara. Mendampingi Ketua BPK sebagai pembicara pada Dialog 
Publik ini adalah Adriansyah, Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Direktorat Kebudayaan dan Kapasitas Daerah  
Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bambang 
Pamungkas, Direktur Fasilitas dan Pertanggungjawaban 
Pengawasan Keuangan Daerah Dirjen JAKD Departemen 
Dalam Negeri. Selaku moderator adalah Dr. Noldy Tuerah dari 
Pemprov Sulawesi Utara.

Acara ini dihadiri sekitar 475 orang dari jajaran Pemerintah 
Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD, Muspida, 
Sekretaris Daerah, Instansi Vertikal, Pejabat Perbankan, 
Akademisi Provinsi Sulawesi Utara, Tokoh  Agama/Masyarakat, 
PPK, Bendahara dan PPTK. Dalam Dialog Publik Prof. Dr. Anwar 
Nasution menekankan pada pentingnya perbaikan pengelolaan 
keuangan negara dalam era reformasi dan menghimbau agar 
laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan 
standar akuntansi. Seusai kegiatan Dialog Publik diadakan 
konferensi pers yang dihadiri 23 wartawan dari media cetak 
dan elektronik lokal maupun nasional. 

Pagi hari Jum’at, 3 April 2009 rangkaian kegiatan kunjungan 
Ketua BPK RI di Sulawesi Utara ditutup dengan acara tatap 
muka dengan seluruh pegawai serta peninjauan ruangan kerja 
di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
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Konferensi pers setelah penyerahan IHPS II 2008 di gedung DPR 
pada2� April 2009.

Rapat pertemuan antara BPK, DPR, Departemen Keuangan  dan 
Departemen Pekerjaan Umum pada �2 Maret 2009.

Pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Ketua BPK RI Prof 
Dr. Anwar Nasution pada �2 Maret 2009.

Penandatangan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan data 
wajib LHKPN antara BPK dan KPK pada �9 Maret 2009.

POTRET BPK

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Ibu, didampingi ketua BPK saat 
melayat di kediaman alm. Abdullah Zainie

Penyerahan IHPS II TA 2008 dari Ketua BPK RI, Prof. Dr. Anwar Nasution 
kepada Ketua DPR Agung laksono pada rapat paripurna tanggal 2� 
April 2009.
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Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Mardiyanto kepada Ketua 
BPK RI pada 27 Maret 2009.

Foto bersama para delegasi dengan Ketua BPK RI dan JAN Malaysia 
pada �� April 2009.

Ketua BPK RI memberikan sambutan pada acara Technical Meeting 
on Bilateral Cooperation di Bukittinggi.

Penandatanganan kerjasama BPK RI dan JAN Malaysia bidang 
kerjasama training, riset dan pengembangan. 

Penandatanganan kerjasama BPK RI dan JAN Malaysia bidang audit  
manajemen kehutanan dan lingkungan hidup.

Penandatanganan kerjasama BPK RI dan JAN Malaysia bidang 
kerjasama pemeriksaan pajak dan bea cukai.
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PENGUJIAN DENGAN METODE HAMMER TEST 
SEBAGAI GAMBARAN UNTUK MENGETAHUI 

KUALITAS BETON SUATU KONSTRUKSI

Oleh: Redi Andriansyah staf RR I Perwakilan Provinsi NAD

Pekerjaan beton merupakan pekerjaan yang paling 
penting dalam pembuatan suatu bangunan, ini 
dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar dari 

pembuatan bangunan menggunakan beton sebagai struktur 
utamanya. Hal ini dimungkinkan karena pembentukan 
struktur beton dapat disesuaikan dengan kehendak arsitek, 
struktur beton mampu memikul beban yang berat dan dapat 
bertahan pada temperature yang tinggi serta rapat air.

Dalam pelaksanaan suatu konstruksi bangunan sering 
terdapat kegagalan-kegagalan akibat kerusakan-kerusakan 
yang terjadi pada struktur atau bahagian-bahagian struktur 
pada waktu tahap pelaksanaannya maupun setelah selesai 
dikerjakan.  Kejadian ini antara lain disebabkan oleh 
adanya faktor-faktor yang sebelumnya tidak diperhitungkan 
misalnya kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
serta adanya pelampauan beban akibat perubahan fungsi 
dari bangunan.

Dalam perencanaan suatu struktur bangunan biasanya 
didahului dengan membuat beberapa asumsi-asumsi 
misalnya besaran gaya-gaya yang bekerja dan mutu bahan 
yang akan digunakan yang pada akhirnya syclus perencanaan 
harus diuji kebenarannya. Pembuktian asumsi-asumsi yang 
dibuat membutuhkan pengujian-pengujian dan percobaan-
percobaan yang dapat berupa Quality Control dan Quality 
Assurance. Walaupun telah didahului oleh Quality Control 
dan quality Assurance yang terencana sering terjadi bahwa 
hasil akhir mutu bahan yang dilaksanakan masih tetap 
berada dibawah kwalitas yang diinginkan. Hal ini dapat 
terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan/perencanaan, 
penurunan kinerja struktur yang sudah berdiri (struktur 
eksisting) dan apa yang disebut dengan pengaruh skala 
(scale etfecs)

Kwalitas produk dalam skala besar, misalnya untuk beton 
yang akan digunakan dalam pembuatan suatu bangunan 
yang diproduksi secara besar besaran dicoba diramalkan 

berdasarkan kwalitas bahwa tes yang diacu dalam skala 
kecil dilaboratorium (test kubus) sewaktu melaksanakan 
perencanaan campuran beton (mixed design)

Penyimpangan kwalitas akhir misalnya pada struktur yang 
menggunakan beton sebagai materialnya dapat menyebabkan 
terjadinya retakan-retakan pada sebahagian atau keseluruhan 
dari struktur bangunan. Jika penyimpangan kwalitas akhir 
ini dijumpai pada pelaksanaan suatu bangunan ada dua 
alternatif yang dapat diambil dalam penanggulangannya 
yaitu mengganti sebahagian atau keseluruhan struktur yang 
tidak memenuhi persyaratan dan mengadakan penelitian 
secara menyeluruh tentang kekuatan dan kekakuan 
konstruksi untuk kemudian memberi rekomendasi terhadap 
penggunaan atas ruang perkuatan konstruksi tersebut.

Untuk mendapatkan informasi tentang kekhawatiran 
mengenai tingkat keamanan struktur dari suatu komponen 
bangunan ataupun bangunan secara keseluruhan akibat 
adanya faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sebelumnya 
diperlukan pengujian-pengujian diantaranya pengujian 
setempat yang bersifat tidak merusak seperti hammer test.

Hammer test yaitu suatu alat pemeriksaan mutu beton 
tanpa merusak beton yang bertujuan untuk memeriksa 
mutu beton pada permukaan struktur dan mengetahui mutu 
kekerasan suatu beton di lapangan serta untuk mengetahui 
perkiraan kekuatan dari suatu elemen yang berumur lebih 
dari 14 hari. Disamping itu dengan menggunakan metode 
ini akan diperoleh cukup banyak data dalam waktu yang 
relatif singkat dengan biaya yang murah

Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman 
material beton pada struktur dikarenakan sangat mudah dan 
praktis dilaksanakan dilapangan sehingga dapat mencakup 
area pengujian yang luas dalam waktu yang singkat serta alat 
ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan 
beton, misalnya keberadaan partikel batu pada bagian-

PEMERIKSAAN
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bagian tertentu dekat permukaan oleh karena itu diperlukan 
pengambilan beberapa kali pengukuran disekitar setiap 
lokasi pengukuran yang hasilnya kemudian dirata-ratakan  
British Standards (BS) mengisyaratkan pengambilan antara 
9 sampai 25 kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian 
seluas maksimum 300 mm2 serta beton dinyatakan 
memenuhi syarat bila perhitungan hasil uji hammer test 
mencapai 80% dari rencana kuat beton karekteristik.

Dasar-dasar pengujian struktur bangunan terdiri atas: 

1. Kesalahan perencanaan/pelaksanaan. 
a.   Hasil pengamatan lapangan dimana terlihat adanya 

retak-retak atau lendutan yang berlebihan pada 
bagian-bagian struktur. 

b.   Sifat material yang diuji selama pelaksanaan 
pembangunan struktur yang menunjukkan hasil-hasil 
yang tidak memenuhi syarat baik dari segi kekuatan 
maupun durabilitas     (sifat kekedapan terhadap 
air yang disyaratkan untuk bangunan seperti kolam 
renang). 

c.   Hasil Perhitungan (dengan memakai kekuatan material 
yang aktual) yang menunjukkan adanya penurunan 
kapasitas kekuatan struktur atau komponen-
komponen struktur 

2.  Penurunan kinerja struktur eksisting yang diakibatkan 
oleh: 

a.  Adanya pelapukan material pada struktur karena 
usianya yang sudah tua atau karena serangan zat-zat 
kimiawi tertentu yang merusak (seperti jenisjenis 
senyawa asam). 

b.  Adanya kerusakan pada struktur atau bagian-bagian 
struktur karena bencana kebakaran atau gempa atau 
karena struktur mengalami pembebanan tambahan 
akibat adanya ledakan disekitar struktur ataupun 
beban lainnya yang tidak direncanakan. 

c.  Rencana pembebanan tambahan pada struktur karena 
adanya perubahan fungsi/ penggunaan struktur dan 

penambahan tingkat (pengembangan struktur). 
d.  Syarat untuk proses jual beli atau asuransi suatu 

struktur bangunan, untuk hal ini biasanya cukup 
dilakukan penyelidikan secara visual kecuali jika ada 
tanda tanda yang mencurigakan pada struktur.

Tahapan-tahapan dalam pengujian struktur terdiri atas:
1. Tahapan Perencanaan 

Tahapan ini mencakup pendefinisian masalah yang 
terdiri atas pemilihan jenis test yang akan dilakukan yang 
tentunya sesuai dengan masalah yang dihadapi, penentuan 
banyaknya pengujian yang akan dilakukan serta dalam 
pemilihan lokasi pengujian pada struktur/komponen 
struktur yang tentunya diharapkan dapat mewakili kondisi 
struktur yang sebenamya. Tahapan yang umumnya 
dilakukan pada tahap perencanaan berupa Pengamatan 
Visual yang digunakan sebagai tahapan awal untuk 
mendefinisikan permasalahan yang ada dilapangan, dari 
pengamatan visual ini bisa didapatkan imformasi mengenai 
tingkat layanan (service ability) dari komponen struktur 
(seperti lendutan) serta baik tidaknya pengerjaan pada saat 
pembangunan struktur/ komponen struktur (misalnya ada 
bagian keropos dan ”honeycombing” pada beton) material 
(misal pelapukan beton) maupun tingkat struktural (seperti 
retak-retak akibat lenturan pada struktur beton). Untuk 
tahapan ini diperlukan adanya tenaga ahli yang terlatih yang 
dapat mendeteksi hal-hal yang tidak normal yang terjadi 
pada struktur dan dapat membedakan jenis-jenis kerusakan 
yang terjadi dan penyebabnya.

2. Tahapan Pelaksanaan. 
Pada tahap pelaksanaan perlu diperhatikan tingkat 

kesulitan dalam mencapai lokasi-lokasi yang telah 
ditentukan sebagai lokasi pengujian, penanganan peralatan 
pengujian harus dilakukan dengan baik selama pelaksanaan 
dan keselamatan tenaga pelaksana harus diperhatikan. Perlu 
juga diperhatikan pada saat pelaksanaan pengaruh gangguan 
yang mungkin timbul dari pengujian tersebut terhadap 
gedung-gedung/struktur-struktur disekitar lokasi struktur 
yang akan diuji.

3. Tahapan Interpretasi. 
Tahap interpretasi dapat dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu: peninjauan mengenai kekuatan bahan, kalibrasi dan  
Analisa / Perhitungan.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan pengujian 
mutu beton dengan hammer test yaitu umur beton yang 
akan diuji minimal 14 hari, permukaan beton harus rata, 
beton yang diuji harus dalam keadaan kering udara, jarak 
antar titik pemukulan minimal 2,5 cm, untuk beton 
yang sudah diplester atau permukaanya dilapisi sesuatu 
maka harus dikupas dahulu baru kemudian diasah rata 
permukaannya serta apabila yang diuji adalah beton lama 
dimana permukaannya sudah mengalami pelapukan maka 
permukaannya harus dikupas terlebih dahulu ±12 mm 
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dan serpihan kerak harus dikupas terlebih dahulu lalu 
permukaannya diasah rata.

Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan 
beban intact (tumbukan) pada permukaan beton dengan 
menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan 
menggunakan energi yang besarnya tertentu. Jarak pantulan 
yang timbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan 

dengan permukaan beton benda uji dapat memberikan 
indikasi kekerasan suatu struktur bangunan.. 

 
Contoh gambar pengujian hammer test pada struktur 

kolom dan pondasi konstruksi sarang    laba-laba pada 
pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  BRR NAD-Nias

Kesimpulan:
a.   Pengujian jenis ini dilakukan pada pengujian-pengujian 

setempat, bersifat tidak merusak struktur, dapat 
digunakan dengan mudah (praktis) dan pengukuran 
dapat dilakukan dengan cepat dengan memperoleh 
data yang cukup banyak dan biaya murah.  

b.  Beton yang diuji haruslah dari jenis dan kondisi yang 
sama karena hasil pengujian dipengaruhi oleh kerataan 
permukaan, kelembaban beton, sifat dan jenis agregat 
kasar, derajat kombinasi dan umur beton. 

c.  Pengujian hammer test bisa dilakukan oleh auditor 
untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik 
beton suatu struktur bangunan, daripada seorang 
auditor hanya melihat hasil pengujian kubus beton 
yang dibuat sendiri oleh kontraktor dan hasilnya tidak 
disaksikan sendiri oleh auditor yang bersangkutan.

 

HIJAUKAN 
PDB-KU !

Oleh:
 I Gusti Bagus Tridarwata Yatnaputra, 
ST Staf Seksi Riau IIA Perwakilan Provinsi Riau

Neraca pendapatan nasional merupakan satu 
elemen penting dalam pengukuran indikator 
pembangunan. Neraca pendapatan nasional 

menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional 
suatu negara, serta sumbangan masing-masing sektor 
kegiatan ekonomi terhadap besarnya tingkat pendapatan 
nasional yang bersangkutan. Produk Domestik Bruto (PDB) 
merupakan salah satu variabel pembentuk pendapatan 
nasional. Konsep dasar yang sudah lama dianut adalah jika 
elemen penyusutan (depresiasi) modal buatan manusia 
(man-made capital atau produced capital) dikurangkan dari 
nilai PDB, maka diperoleh nilai Produk Domestik Neto 
(PDN). Selanjutnya jika PDN ini dikurangi lagi dengan 
nilai pajak tidak langsung (indirect taxes), didapatkan nilai 
Pendapatan Nasional.

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang 
dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam 
jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Di Indonesia, 
perhitungan nilai PDB yang dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) adalah PDB dengan pendekatan nilai tambah. 
Menurut BPS (2002) nilai PDB suatu negara tersebut 
sebenarnya sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh 
semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) di negara 
tersebut.

PDB sangat berguna dalam sistem perekonomian negara. 
Angka PDB digunakan sebagai:

1.  Indikator untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah;

2.  Bahan analisa tingkat kemakmuran masyarakat dan 
tingkat perubahan barang dan jasa;

3. Bahan analisa produktivitas secara sektoral;
4.  Alat kontrol dalam menentukan kebijakan 

pembangunan.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang 
dicanangkan sejak GBHN 1999 telah memberikan porsi 
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bagi kelestarian lingkungan dalam pembangunan nasional. 
Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 
diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 
konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan 
sumber daya alam (SDA) dengan menerapkan teknologi 
yang ramah lingkungan. Namun demikian, di manakah 
posisi SDA dan lingkungan dalam indikator-indikator yang 
menunjukkan pertumbuhan ekonomi, misalkan PDB? 
Nilai kerusakan lingkungan tidak masuk dalam perhitungan 
PDB. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang salah satunya 
ditandai dengan peningkatan PDB belum tentu sejalan 
dengan kelestarian lingkungan dan SDA. Sebagai contoh, 
pada bidang kehutanan nilai PDB hanya menunjukkan 
kontribusi produk kehutanan yang dipasarkan. Nilai 
penurunan kesejahteraan masyarakat akibat berkurangnya 
luas hutan tidak mampu direpresentasikan oleh PDB. 
Meningkatnya kemungkinan masyarakat tertimpa banjir 
akibat pepohonan berkurang atau berkurangnya sumber 
daya hayati yang dimiliki hutan tidak terjelaskan dalam 
PDB.

Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru 
berbanding terbalik dengan kelestarian lingkungan akibat 
eksploitasi SDA yang berlebihan. Sebagai salah satu aset 
ekonomi, kondisi SDA dan lingkungan yang rusak tentunya 
akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Jika PDB difungsikan sebagai indikator kinerja pembangunan 
jangka panjang, maka kondisi SDA dan lingkungan perlu 
dimasukkan dalam perhitungan PDB untuk memastikan 
sinergisme antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian 
lingkungan.

Konsep PDB yang memperhitungkan kondisi SDA dan 
lingkungan dikenal dengan sebutan PDB Hijau (Green 
GDP). Konsep ini diperkenalkan oleh Divisi Statistik PBB 
(UNSTAT) pada tahun 1993 dalam handbook System of 
National Account (SNA) yang mengimplementasikan System 
for Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA) 
dan perubahan lingkungan pada PDB (Green GDP). 

PDB Hijau dihitung dengan memasukkan biaya deplesi 
SDA dan degradasi lingkungan dalam perhitungan PDB 
Konvensional. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa deplesi SDA dan 
degradasi lingkungan akan menjadi pengurang PDB dalam 
perhitungan PDB Hijau. Karena itu, pembangunan yang 
optimal dan berkelanjutan ditandai dengan PDB yang tinggi 
serta deplesi SDA dan degradasi lingkungan yang rendah.

PDB Hijau memberikan beberapa manfaat dalam 
penentuan kebijakan pembangunan, antara lain:

a)  Menghindari bias perhitungan penilaian kinerja 
pembangunan ekonomi suatu daerah (struktur 
perekonomian lebih realistis);

b)  Mengontrol eksploitasi SDA dan kerusakan 
lingkungan;

c)  Sebagai masukan dalam penentuan besar pungutan/
ganti rugi kerusakan lingkungan;

d)  Menambah motivasi penyelenggara pemerintahan 
untuk mengelola kelestarian lingkungan.

Usaha untuk memasukkan unsur lingkungan dalam 
perhitungan PDB telah dirintis sejak tahun 1995. 
Departemen Kehutanan telah melakukan uji coba 
penyusunan PDB Hijau untuk sektor kehutanan pada 11 
kabupaten dalam kurun waktu 2005-2007, di antaranya 
Kabupaten Berau (Kaltim), Madina (Sumut), Konawe 
(Sultra) dan Blora (Jateng). Namun masih ada beberapa 
hambatan dalam penerapannya, antara lain:

1.  Belum ada ketentuan yang mengatur implementasi 
PDB Hijau dalam skala nasional. Sampai dengan 
saat ini PDRB Hijau masih dalam taraf kajian, 
belum menjadi pertimbangan dalam penentuan 
prioritas pembangunan sektoral;

2.  Keterbatasan metodologi dalam mengidentifikasi dan 
mengkuantifikasi nilai ekonomi kerusakan ataupun 
manfaat lingkungan karena pembangunan.

Hambatan utama dalam implementasi PDB Hijau adalah 
yang kedua dari daftar di atas. Hambatan pertama sebagian 
besar didasari oleh adanya hambatan kedua. Kesulitan paling 



�� NO ��7/ Februari-Maret 2009/Tahun XXVIII

��

Conventional GRDP

Depreciation

Conventional NRDP

Environmental Depletion

Semi Green GDP

Environmental Degradation

Green GDP

Addition -
Substraction

 Natural Resource Monetary 
Accounting

Unit Rent * = 
Price - Cost

Physical Accounting of 
National Resource

Environment Quality Monetary 
Accounting

Avoided Cost * Physical Accounting of 
Environment Quality

-

=

+/-

=

+/-

=

* One of valuation methods

Sumber : Muchtar et al, 200�
GDRP = Gross Regional Domestic Product

NDRP = Net Regional Domestic Product 

Gambar �. Mekanisme Perhitungan PDB Hijau

besar dalam menghitung PDB adalah mengkuantifikasi 
nilai deplesi SDA dan degradasi lingkungan, terutama 
mengkonversi nilai aset yang selama ini dianggap intangible 
menjadi tangible. Sebagai contoh, pada sektor kehutanan, 
perhitungan nilai tambah dari fungsi hutan sebagai pencegah 
erosi dan banjir, penyerap karbon ataupun penyedia air 
masih sulit untuk dilakukan. 

Meskipun sulit dilakukan, sebenarnya ada pendekatan-
pendekatan yang dapat diterapkan untuk menghitung 
nilai tambah dari fungsi-fungsi SDA. Sebagai contoh, 
untuk menghitung PDB dari sektor kehutanan, perlu 
dipertimbangkan kebakaran hutan yang sangat sering 
terjadi, misalkan di daerah Riau. Kebakaran hutan di Riau 
tentunya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. 
Bagaimana menghitung penurunan kesejahteraan akibat 
kebakaran hutan? Kita bisa menghitung biaya medis yang 
timbul untuk menangani pasien yang menderita penyakit 
pernafasan (ISPA). Dengan mengambil asumsi bahwa biaya 
medis saat kebakaran hutan tidak terjadi adalah suatu nilai 
tertentu (misalkan nol), maka penurunan kesejahteraan 

akibat kebakaran hutan adalah biaya medis dikalikan jumlah 
pasien yang menderita penyakit pernafasan di rumah sakit-
rumah sakit di daerah Riau.

Dalam setiap aspek kehidupan, keseimbangan perlu 
diwujudkan. Dalam kaitan antara pertumbuhan ekonomi 
dan kelestarian lingkungan, PDB Hijau inilah salah satu 
pengejawantahan dari keseimbangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Muchtar, K., Lubis, A,F., Wibisono, Y., and Nurkholis (2004) “Green GRDP 

Estimates for Regional Sustainable Development: The Case of DKI Jakarta, 1999-
2000” Dipresentasikan pada 6th IRSA International Conference di Jogjakarta pada 
13-14 Agustus 2004
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PEMERATAAN KESEMPATAN UNTUK 
BERKEMBANG DAN BERPINDAH

OPINI

Suatu ketika dua orang auditor di perwakilan yang 
jauh dari ibukota bercakap-cakap tentang situasi di 
kantornya. 

Auditor 1 : “Waduh enak banget ya si A itu.”
Auditor 2 : “Kenapa?”
Auditor 1 :  “Iya dong. Tiap ada kesempatan training dia 

selalu ikut. Sedangkan kita tidak pernah dapat 
kesempatan.”

Auditor 2 :  “Sabar dong. Mungkin belum giliran kita. 
Entar juga datang kesempatan itu.”

Auditor 1 :  “Kapan coy? Sudah hampir tiga tahun. Kita 
khan juga pengen dapat ilmu, pengen dapat 
nilai JFA. Kalo kita di Jakarta sih enak, gak 
dikasih juga bisa cari di tempat lain yang 
ngadain training. Lha disini? Susah coy..
jangan-jangan entar pas naik pangkat kita 
gak bisa naik-naik karena komposisi JFA gak 
berimbang.” 

Auditor 2 : “Sabar coy, sabar coy.”
Auditor1 :  “Sabar gimana? Sampai kapan kita disini? Itu 

khan salah satu jalan kita dipertimbangkan 
untuk dipindah. Selain itu, katanya ada 
peraturan tentang mutasi auditor ? tapi mana?” 

Auditor 2 : “Tenang-tenang. Sabar –sabar.”

Dialog diatas merupakan pengambaran situasi yang 
dihadapi auditor yang ditempatkan di perwakilan-perwakilan  
yang jauh. Ketiadaan kesempatan yang sama dalam mengikuti 
suatu pelatihan, ketakutan tidak terpenuhinya komposisi JFA 
dan tidak bisa berpindah ke tempat yang layak merupakan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenyamanan 
pegawai.

Pemerataan Pelatihan 
BPK, dalam rangka menjadi lembaga terpercaya dan 

percontohan sesuai dengan semboyan leading by example telah 
merekrut banyak auditor untuk ditempatkan di perwakilan-
perwakilan baru yang dibentuk, melengkapinya dengan 
sarana dan prasarana yang memadai serta  mengadakan 
banyak pelatihan, sosialisasi, serta seminar, baik yang 
diadakan oleh internal BPK melalui badan pendidikan dan 
latihan maupun bekerja sama dengan pihak luar. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah ter-cover-nya  entitas-
entitas  di lingkungan pemerintahan daerah di seluruh 

Indonesia dengan pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan 
yang dilakukan diharapkan tidak sekedar untuk memenuhi 
amanat konstitusi, pemeriksa BPK diharapkan memiliki  
kemampuan memadai (ilmu yang cukup), sesuai dengan 
tujuan dan jenis pemeriksaan sehingga menghasilkan 
laporan yang dapat dipakai dan dijadikan referensi oleh 
pihak-pihak berkepentingan. Melalui pelatihan, pemeriksa 
BPK akan mendapatkan amunisi (baca : pengetahuan) baru 
tentang teknik-teknik pemeriksaan yang dapat diterapkan 
pada saat melakukan  tugasnya.

Sayangnya, karena keterbatasan kapasitas, tidak semua 
auditor dapat diikutkan training dan pelatihan, pihak 
perwakilan akan menyeleksi siapa yang akan mengikutinya 
sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas calon peserta. 
Peserta yang dikirim merupakan wakil dari perwakilan, 
diharapkan dapat menjadi katalisator perkembangan 
pengetahuan di tempatnya bekerja. Namun hal tersebut 
rupanya kurang berjalan dengan baik, tidak adanya 
kewajiban untuk menularkan hasil pelatihan yang didapat 

Oleh: Mohamad Anas Fauzi Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi NAD



�� NO ��7/ Februari-Maret 2009/Tahun XXVIII

��

menyebabkan  ilmu yang diperoleh menjadi ekslusif. Padahal 
dalam pemeriksaan di lapangan seringkali materi pelatihan 
tersebut diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan 
audit. Selain  itu, kurangnya ilmu membuat pemeriksa 
kurang percaya diri bila dihadapkan dengan auditee yang 
kritis, memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. 

Kondisi diatas seringkali menjadi penyebab mengapa 
penentuan peserta training menjadi perbincangan dan 
dipertanyakan baik secara terbuka maupun tersembunyi, 
seperti digambarkan dalam dialog di awal tulisan. 

Permasalahan diatas sebenarnya dapat diatasi dengan 
komunikasi dan pemberian kewajiban bagi peserta yang 
beruntung  mengikuti pelatihan untuk membagikan ilmu 
yang diperoleh dalam bentuk in-house training agar auditor/
pegawai lainnya juga mendapat manfaat dan pengetahuan 
yang diperolehnya. Banyak keuntungan bila kegiatan 
tersebut dilakukan, antara lain:

1.  Semakin mendalamnya pemahaman pemberi materi 
2.  Bertambahnya ilmu, percaya diri dan kesiapan auditor 

dalam melakukan pemeriksaan
3.  Memberikan kesempatan yang sama dalam 

mendapatkan angka kredit

Aturan Mutasi
Salah satu indikator suatu organisasi yang baik, 

terutama organisasi yang mempunyai cabang/perwakilan 
tersebar,  adalah tercapainya kepuasan karyawan, termasuk 
didalamnya perihal mutasi/perputaran pegawai. Keinginan 
pegawai untuk dapat ditempatkan di tempat yang lebih  
ideal (baca: kota besar, ramai, penuh hiburan dan dekat 
dengan keluarga) adalah suatu keniscayaan. Disamping 
itu adalah suatu keniscayaan pula bila pegawai tidak 
ingin ditempatkan di daerah yang tidak ideal. Keduanya  
merupakan dua kondisi yang bertolak belakang. Dengan 
berbagai cara semua pegawai akan berusaha agar tetap 
mendapatkan kondisi yang pertama.

Ketidakjelasan/ketiadaan kepastian tentang mutasi 
membuat pegawai resah, baik  yang sedang berada di 
tempat yang ideal maupun  tidak ideal. Hal tersebut sedikit 
banyak akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang 
bersangkutan. Dalam beberapa penelitian, ditemukan 
pengaruh yang signifikan antara kejelasan mutasi dengan 
kinerja pegawai, bahwa kejelasan mutasi pegawai akan 
meningkatkan motivasi pegawai untuk memberikan 
kemampuan terbaik di tempatnya bekerja. Sebaliknya 
ketidakjelasan mutasi akan membuat pegawai enggan 
memberikan kinerja yang baik. 

Dihubungkan dengan pemeriksaan, penempatan 
auditor disuatu daerah dalam jangka waktu yang lama dapat 
berpengaruh pada independensinya. Oleh karena itu, suatu 
peraturan yang mengatur tentang kejelasan mutasi perlu 
segera diadakan untuk mengurangi kegelisahan pegawai, 
menciptakan ketenangan bahwa tidak selamanya akan 
berada ditempat yang tidak ideal serta menjaga independensi 
auditor.

Mutasi yang dilakukan hendaknya juga harus 
mempertimbangkan lingkungan tempat bekerja dan 
pengembangan kemampuan auditor kedepan. Auditor 
ideal adalah  yang memiliki pengetahuan memadai dan 
pengalaman memeriksa tidak hanya di satu lingkungan kerja, 
misalnya APBD saja, BUMN saja, atau APBN saja. Dengan 
pengetahuan dan pengalaman di berbagai obyek pemeriksaan 
diharapkan ketika dilakukan mutasi atau promosi maka 
auditor akan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup 
sesuai dengan kedudukan dan posisinya. 

  Sesuai dengan motto leading by example, tentunya 
banyak entitas yang akan meniru sistem dan tata kelola 
organisasi yang dijalankan oleh BPK, termasuk didalamnya 
sistem pelatihan dan mutasi. Kelemahan terhadap kedua 
sistem tersebut jangan sampai dijadikan alasan auditee 
untuk balik ”menembak” BPK. BPK saja sistemnya masih  
belum bagus, memberi nasehat perbaikan sistem. 

Pembentukan Koperasi, Diklat Pemeriksaan LKPD dan Pertemuan Konsultasi Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Lampung 

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, telah dibentuk Koperasi Siger 
Sentosa. Rapat Pembentukan Koperasi dilaksanakan pada tanggal �2 Januari 2009. Rapat dihadiri oleh Pejabat dari Dinas 
Koperasi Kota Bandar Lampung. Dalam Rapat tersebut telah dipilih susunan pengurus, yang diketuai oleh M. Toha Arafat, 
S.E.,M.Si.,Ak. dan Badan Pengawas, yang diketuai oleh Ayub Amali, S.E.,M.M.,Ak.

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemeriksaan LKPD TA 2008  Perwakilan Provinsi Lampung mengadakan Diklat 
Pemeriksaan LKPD, yang dilaksanakan selama lima hari, mulai tanggal 9 sampai dengan �� Februari 2009. Bertindak sebagai 
Instruktur adalah Auditor Senior pada Perwakilan Provinsi Lampung, yaitu Khoirun Nasikhin, S.E.,Ak., Purwa Winaryanto, 
S.E.,Ak., Ivan Leonardo Hariandja, S.E.,Ak. dan Ruslan Ependi, S.E.,M.Sc.

 Selanjutnya pada tanggal �7 Februari 2009 Perwakilan Provinsi Lampung menerima Inspektorat Wilayah Kabupaten/
Kota  (Itwilkab/Kot) se-Provinsi Lampung, yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Itwilkab/Kot se-Provinsi Lampung. 
Dalam kesempatan tersebut Forum Silaturahmi berkonsultasi mengenai Protap Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI 
dan Urgensi Hasil Review Itwilkab/Kot. 
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PENYERAHAN LHP BELANJA DAERAH TA 2008

Pada minggu kedua 
Februari, tepatnya 
tanggal 1� Februari 

�009, Perwakilan Provinsi Bangka 
Belitung mengadakan acara serah 
terima LHP Belanja Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun Anggaran �008. 
Serah Terima LHP tersebut dilakukan 
oleh Kepala Perwakilan Provinsi 
Bangka Belitung, Sagaf, kepada 
Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat 
Kabupaten Bangka Tengah di Kantor 
Bupati Bangka Tengah. Dari pihak 
BPK, Kepala Perwakilan didampingi 
oleh Denny S. (Kepala Seksi Babel I) 
dan Muh. Yasmin (Kasubbag SDM, 
Hukum dan Humas Babel).

Dari LHP Belanja Daerah 
tersebut terdapat beberapa 
penyimpangan yang perlu mendapat 

perhatian terutama yang disebabkan kurangnya perencanaan yang terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan/
pekerjaan pembangunan. 

Satu minggu setelah penyerahan LHP tersebut, Perwakilan Provinsi Bangka Belitung juga mengadakan acara 
serah terima LHP Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran �008 tepatnya pada tanggal 19 Februari 
�009. Kepala Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menyerahkannya  kepada Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat 
Kabupaten Belitung Timur di Kantor Gubernur Pemprov. Bangka Belitung. Hadir di acara tersebut Bupati, Ketua 
DPRD, Inspektorat serta Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Belitung Timur. Dari pihak BPK Perwakilan Provinsi 
Bangka Belitung dihadiri oleh Kasubbaud Babel (Ian Kartiwan), Kepala Seksi Babel � (Agung H), dan Kasubbag 
SDM, Hukum dan Humas (Muh. Yasmin).

PELAKSANAAN AUDIT INTERIM LKPD TA 2008

Pada tanggal 1� Februari �009, Kepala Perwakilan Provinsi Bangka Belitung  memberikan arahan kepada para 
auditor yang akan melakukan Audit interim pada 8 entitas yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang dimulai tanggal 
16 Februari �009. Komposisi personil dalam setiap tim terdiri dari 1 Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua 
Tim dan � Anggota Tim. Pemeriksaan Interim tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan awal atas Pengelolaan 
Kas, Belanja Daerah TA �008 dan Dana Perimbangan. Pemeriksaan Interim ini sedang berjalan dan diperkirakan akan 
berakhir minggu ke-III bulan Maret Thn �009.

DAERAH
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Apa yang akan anda lakukan dengan gaji dan 
remunerasi anda setiap bulan sebagai pegawai 
BPK-RI setelah dipotong biaya kebutuhan 

sehari-hari?. Sebagian besar dari anda mungkin akan 
berkata menyimpan alias menabungnya di bank. Bisa juga 
sebagian dari anda mengatakan akan dipakai membeli 
barang-barang yang diinginkan, hal ini tentu baik-baik saja 
selama masih ada yang tersisa alias ada yang bisa ditabung. 
Namun, apabila semuanya habis untuk membeli barang-
barang kesukaan, tentu ini bukanlah sikap yang bijak. 

Bagi seorang pegawai negeri seperti kita dengan 
pendapatan per bulan yang relatif tetap, menabung 
sangatlah penting. Kalau kita mencita-citakan sesuatu di 
masa depan seperti ingin membeli rumah, membeli mobil, 
menyekolahkan anak hingga meraih gelar doktor atau 
bahkan naik haji maka mau tidak mau kita harus menabung. 
Namun, tahukah anda bahwa dengan menyimpan 
uang di bank, terlebih bila menyimpan uang di rumah, 
ternyata menyebabkan nilai riil uang kita menjadi turun?. 
Bagaimana bisa demikian?. Inflasilah penyebabnya. Secara 
sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang 
setiap tahunnya. Saya masih ingat, ketika kelas 1 SD harga 
1 mangkuk mie ayam di kampung saya adalah sebesar 
Rp400,00, sekarang setelah 20 tahun berselang harganya 
meningkat menjadi Rp4.000,00. Jadi dalam 20 tahun, 
naik 1000 persen. Hal ini akan berlangsung seterusnya. 
Jika sekarang harga satu sisir pisang raja di Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan sebesar Rp8.000,00 bisa jadi 5 
tahun ke depan menjadi dua kali lipatnya.  Nah, jika anda 
hanya menyimpan uang anda, masuk akal kan seandainya 

dikatakan nilai uang anda akan berkurang?. Mungkin 
diantara anda akan mengatakan bahwa menabung di 
bank kan dapat bunga/bagi hasil?. Benar juga sih, namun 
kurang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai inflasi 
di negara kita ini berkisar antara 10 – 12 persen per tahun. 
Tahukah anda berapa nilai bunga/bagi hasil yang diberikan 
oleh bank?. Berkisar 6 – 8 persen per tahun. Ini berarti 
nilai riil uang anda tetap akan turun sebesar 4 – 6 persen 
per tahun. Rugi kan?.  

Lantas bagaimana cara menyikapinya?. Solusinya adalah 
carilah tempat berinvestasi yang return rate-nya melebihi 
inflation rate. Ada beberapa pilihan sebenarnya. Membuat 
usaha sendiri, investasi reksadana syariah, investasi emas 
dan masih banyak lagi yang lain. Mungkin sebagian besar 
dari kita merasa tidak mau melakukan investasi karena 
takut akan gagal atau bisa juga kita yang pemeriksa merasa 
tidak ada waktu karena hampir semua waktu habis untuk 
bekerja serta melakukan aktivitas yang lain. Hal ini ada 
benarnya, namun lagi-lagi tidak sepenuhnya tepat, karena 
ada satu investasi yang memberikan return lebih tinggi dari 
inflasi namun beresiko relatif kecil, yakni investasi emas. 
Saya teringat ketika 2 tahun yang lalu saudara saya mau 
menikah, dia membeli emas di Pasar Bantul untuk mahar 
dengan harga per gramnya sebesar Rp200.000,00, saat ini 
nilainya sudah di kisaran Rp300.000,00 per gram, naik 50 
persen dalam 2 tahun.       

Beberapa orang mengatakan kurang tepat kalau 
dikatakan emas itu investasi yang memberikan return yang 
cukup tinggi. Emas hanya merupakan investasi anti inflasi. 
Jadi emas itu akan stabil harganya sepanjang masa. Emas 
selalu naik melebihi inflasi. Jika inflasi yang terjadi 10 persen, 
maka emas akan naik 15 - 20 persen. Harga dalam mata 
uang dikatakan naik karena sebenarnya nilai mata uang itu 
sendiri yang turun terhadap emas. Dalam sebuah riwayat 
dikatakan bahwa pada zaman Rasullullah Muhammad 
Salallahu ‘alaihi wa salam satu ekor kambing berharga satu 
dinar emas. Sekarang pun nilai itu masih sama. Satu dinar 
emas masih bisa membeli satu ekor kambing. 

Investasi emas itu menarik kalau direncanakan untuk 
jangka panjang, di atas lima tahun. Karena dalam sejarahnya, 
kenaikan nilai emas sudah cukup tinggi setelah lima tahun. 
Tapi anda akan rugi kalau berniat investasi emas dalam 
jangka waktu singkat. Anggaplah sekarang harga beli dan 
harga jual emas batangan (lantakan) masing-masing 300 
ribu dan 340 ribu rupiah per gram. Seperti kita ketahui, 
dalam ilmu ekonomi, konsep harga beli dan harga jual 
ditinjau dari sisi produsen/toko. Jadi yang dimaksud harga 
jual adalah harga yang dikenakan produsen/toko apabila 

Emas Batangan: Alternatif Investasi Seorang Pemeriksa

Oleh: Nanang Findhi Ismail, Seksi Sulsel 1A BPK Pwk Prov. Sulsel
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kita membeli suatu barang. Jika anda ingin menjual emas 
anda,maka anda dikenakan harga beli oleh produsen/toko. 
Sebagai contoh, anda membeli emas sepuluh gram seharga 
3,4 juta rupiah. Karena anda ada keperluan mendadak maka 
anda kemudian menjualnya sekitar 2 bulan setelah anda 
beli. Maka kemungkinan besar anda akan merugi karena 
harga emas tidak akan beranjak naik hanya dalam tempo 
singkat. Kemungkinan nilainya 3 juta saja tetap. Itu berarti 
anda rugi sekitar 400 ribu rupiah. 

Ada beberapa bentuk emas yang kita kenal di Indonesia; 
emas perhiasan, emas dinar dan emas batangan (lantakan). 
Diantara ketiga jenis emas tersebut, hanya emas batangan 
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain 
itu ongkos pembuatan emas batangan juga relatif kecil 
dibandingkan dengan emas perhiasan dan emas dinar. 
Sebagai contoh kita akan coba menghitung dana yang 
harus kita keluarkan jika hendak membeli 5 gram emas 
batangan produksi PT Aneka Tambang dengan harga dasar 
Rp340.000,00 per gram dan ongkos pembuatan sebesar 
Rp6.000,00 per gram. 

-  Harga emas 5 gram (Rp340.000,00 x 5) : 
Rp1.700.000,00

-  Ongkos pembuatan (Rp6.000,00 x 5) : 
Rp30.000,00 

Total harga emas batangan 5 gram : p1.730.000,00
Jika anda membeli emas perhiasan dan emas dinar 

maka harga yang harus anda bayar adalah harga emas 
ditambah PPN sebesar 10 % dari harga emas ditambah 
lagi ongkos pembuatan yang jauh lebih tinggi daripada 
ongkos pembuatan emas batangan. Nilai PPN dan ongkos 
pembuatan ini akan menjadi tanggungan pembeli atau 
konsumen, dalam artian ketika nanti anda akan menjual 
emas perhiasan atau dinar tersebut hanya akan dihargai 
oleh toko sebesar harga emas, sedangkan PPN dan ongkos 
pembuatan menjadi tanggungan anda. Jadi otomatis anda 
akan rugi besar bukan?.

Selain emas batangan produksi PT ANTAM, emas 
batangan juga bisa diperoleh di toko emas yang melakukan 
peleburan emas-emas perhiasan yang dimilikinya. Namun 
bedanya, emas yang dijual di toko emas bukan merupakan 
emas murni 100 persen, namun berkadar kurang dari 100 
persen. Hal ini bisa diketahui dengan cara timbang air. 
Perbedaan lain adalah emas dari toko hanya bersertifikat 
toko yang belum tentu diterima toko lain bila kita hendak 
menjualnya, sedangkan emas PT ANTAM bersertifikat PT 
ANTAM yang memungkinkan emas yang kita beli dapat 
diterima oleh semua toko bila kita berniat menjualnya.
Wajar saja bila kemudian harga emas batangan produksi PT 
ANTAM relatif lebih mahal dibanding keluaran toko. 

Oya mungkin ada diantara anda yang berpikir bahwa 
emas batangan hanya dijual dalam potongan besar seperti 
batu bata, sebagaiman digambarkan dalam film-film. 
Faktanya tidak demikian halnya, karena tersedia potongan 
1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50, 100, 500, dan 1000 gram. Jadi, 
bagi kita yang sibuk, tidak memiliki modal seberapa, namun 
ingin sekali berinvestasi, emas batangan bisa jadi pilihan 

                         

Beberapa waktu 
lalu kita 
d i k a g e t k a n 

dengan berita 
meninggalnya Ketua 
DPRD Provinsi 
Sumatera Utara. 
Berdasarkan berita 
di media massa, 
meninggalnya Ketua 
DPRD tersebut terkait 
dengan unjuk rasa 

anarkis massa yang menuntut pembentukan Provinsi 
Tapanuli (Protap). Sungguh kejadian yang di luar dugaan 
semua pihak, namun begitulah adanya. Kebijakan 
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Otonomi Daerah 
seringkali menyisakan cerita yang kurang mengenakkan, 
meski diakui juga banyak manfaat yang telah diperoleh 
daerah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Sebenarnya 
Pemerintah telah berusaha keras untuk memperbaiki 
peraturan perundangan guna mengurangi dampak negatif 
dan menambah nilai positif dari Otonomi Daerah, namun 
dalam kenyataannya masih belum menjawab permasalahan 
yang terjadi di daerah.                                                              

Selain pemekaran wilayah, konsekuensi dari pelaksanaan 
otonomi daerah diantaranya adalah pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah langsung (PILKADA). Spirit Pilkada langsung 
sebagai bentuk upaya untuk menciptakan kepemimpinan 
dan pemerintahan yang lebih baik terkadang justru 
menyebabkan permasalahan yang berakibat sebaliknya. 
Setidaknya hal itulah yang dirasakan penulis dari pengalaman 
yang belum seberapa memeriksa LKPD dalam kaitannya 
dengan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut 
diantaranya:

-  Suksesi Kepala Daerah seringkali diikuti Mutasi 
Pegawai Berdasarkan Prinsip like and dislike.                                                           

Suatu ketika penulis ditugaskan untuk melaksanakan 

Pemilihan Kepala Daerah 
Langsung dan Pengaruhnya 
pada Pengelolaan Keuangan 
Daerah    

Oleh:
Nanang Findhi Ismail, Seksi Sulsel 1A Pwk Provinsi Sulawesi 
Selatan
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pemeriksaan interim atas LKPD sebuah Kabupaten di 
wilayah kerja penulis yang kebetulan baru saja selesai 
melaksanakan Pilkada langsung. Bersamaan dengan hari 
pemeriksaan yang akan segera berakhir, Kepala Daerah 
melakukan kebijakan mutasi dan promosi pada para pegawai. 
Yang membuat penulis cukup kaget adalah ternyata pegawai 
di bagian keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan 
dan Kasubbag Pembukuan dimutasi ke instansi lain, padahal 
dalam beberapa hari berikutnya Pemerintah Daerah harus 
segera menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
untuk diperiksa BPK. Mungkin bisa dikatakan lumayan 
seandainya pejabat baru yang menggantikan memiliki 
kemampuan yang sama dengan pejabat lama dalam hal 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 
namun kenyataannya yang bersangkutan kurang menguasai 
dikarenakan berasal dari instansi yang tugasnya berlainan 
dengan posisinya sekarang. Penulis tidak bisa mengerti 
mengapa Kepala Daerah mengambil kebijakan seperti itu, 
namun dari keterangan beberapa pegawai menyebutkan 
bahwa pergantian tersebut didasari rasa like and dislike 
Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pilkada.   

Melihat hal tersebut, kita sebagai pemeriksa memang 
tidak berkepentingan langsung. Namun, apabila kita 
melihat dari kacamata perbaikan pengelolaan keuangan 
daerah, kebijakan tersebut tentu sangat disayangkan. 
Kebijakan mutasi di Pemerintah Daerah adalah hal biasa, 
namun apabila sudah dipolitisir dan dilakukan pada saat 
yang kurang tepat serta kurang mengindahkan kebutuhan 
daerah tentu kurang menguntungkan bagi Daerah dalam 
rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah.  

-  Hubungan antar Pegawai yang kurang Harmonis 
Menjelang Pilkada.   

Dampak lain Pilkada yang penulis rasakan 
selama memeriksa adalah munculnya hubungan 
yang kurang harmonis diantara pegawai sebagai 
akibat majunya calon incumbent dan pejabat lain, 
semisal wakil bupati atau sekda. Tidak kelihatan 
memang, namun penulis dan teman-teman 
pemeriksa bisa merasakannya. Bagi kepentingan 
pemeriksaan sendiri ada manfaat yang bisa 
diperoleh dari keadaan tersebut, pemeriksa bisa 
memperoleh informasi terkait penyimpangan 
pengelolaan keuangan di daerah secara “gratisan”,. 
Pemeriksa tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra 
untuk memperoleh informasi penyimpangan 
pengelolaan keuangan daerah karena pihak lawan 
politik terkadang memberi informasi tersebut 
secara cuma-cuma. Namun, selain efek positif 
di atas, kalau kita melihat lagi dari kacamata 
perbaikan pengelolaan keuangan daerah ternyata 
terdapat efek negatifnya juga. Koordinasi dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 
seringkali terkendala akibat permasalahan non 
teknis ini. Kalau koordinasi dalam pengelolaan 
keuangan daerah kurang baik, sedikit banyak tentu 
berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan keuangan daerah.    

- Penganggaran APBD yang Tidak Proporsional 
Menjelang Pelaksanaan Pilkada.    

Menjelang pelaksanaan Pilkada seringkali muncul 
penganggaran APBD yang lain dari biasanya. Berdasarkan 
pemeriksaan yang dilakukan penulis dan rekan-rekan satu tim 
pada suatu daerah, terdapat peningkatan anggaran belanja 
yang cukup besar pada saat perubahan APBD menjelang 
Pilkada. Kenaikan tersebut utamanya terdapat pada Belanja 
Modal. Hal ini tentu tidak menjadi permasalahan apabila 
keuangan daerah memungkinkan untuk hal itu, namun 
dalam kenyataannya pendapatan yang diharapkan untuk 
membiayai kenaikan anggaran belanja tersebut tidak tercapai 
realisasinya. Padahal, di sisi lain, belanja modal berupa 
pelaksanaan pembangunan fisik oleh pihak ketiga sebagian 
besar telah terealisasi 100%. Hal ini tentu menimbulkan 
persoalan, yakni defisit anggaran yang jumlahnya sangat 
besar dan munculnya hutang kepada pihak ketiga. Persoalan 
akan bertambah runyam ketika akan menyusun APBD 
tahun berikutnya SILPA yang tersedia tidak cukup untuk 
dianggarkan membayar hutang yang ada. Lantas sisanya 
harus dibiayai darimana?.  Hal inilah yang menjadi PR bagi 
Pemerintah Daerah. 

Sungguh sangat sulit untuk membuktikan dalam 
lingkup pemeriksaan LKPD bahwa alasan pembengkakan 
anggaran belanja pada saat perubahan APBD terkait dengan 
pelaksanaan Pilkada. Namun, berdasar informasi lisan yang 
diperoleh dari pihak pemda demikianlah adanya. Hal itulah 
yang terjadi pada proses penganggaran APBD maupun 
perubahannya menjelang Pilkada. Paling tidak hal itu 
terjadi pada sebuah Kabupaten yang baru saja melaksanakan 
Pilkada yang penulis pernah periksa.
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KENAPA BUKAN SAYA YANG 
MENDAPAT PROMOSI

“Saya kecewa dengan kebijakan Kepala Perwakilan saya. Saya 
sudah bekerja selama 10 tahun, tapi sampai saat ini masih jadi 
Anggota Tim Pemeriksa. Tapi si Budi yang baru kerja 3 tahun 
disini, sudah dipromosikan jadi Ketua Tim Pemeriksa. Saya 
sungguh tidak mengerti, kenapa para pejabat begitu tidak adil, 
Saya merasa tidak dihargai!”.

Keluhan seperti ini sering terdengar di kalangan pemeriksa di 
BPK. Mereka merasa jerih payah mereka tidak dihargai oleh 
atasan. Ada pemeriksa yang bekerja bahkan sudah 10 – 15 
tahun, tetapi tidak dipromosikan, sedangkan orang-orang yang 
relatif baru masuk, sudah diangkat jabatannya. Mengapa bisa 
seperti ini ?

Ada beberapa penyebab yang membuat orang dengan kriteria 
seperti diatas tidak diberikan promosi, antara lain :

�.  Paradigma Senioritas vs Paradigma 
Kontribusi

Banyak pegawai BPK berpikir bahwa promosi 
berdasarkan berapa lama ia bekerja. Padahal, 
pola pikir seperti ini sudah tidak berlaku lagi 
di BPK yang sedang menuju perubahan dengan 
reformasi birokrasi-nya. BPK membutuhkan 
sumber daya manusia yang bisa menunjukkan 
prestasi dan memberikan kontribusi diatas 
rata-rata. Lamanya Anda bekerja tidak jadi 
pertimbangan promosi jika Anda tidak 
menunjukan prestasi kerja yang maksimal.

2.  Penguasaan “Keterampilan Teknis” vs 
“Keterampilan Non-Teknis”

Seorang pegawai mengeluh bahwa dia merasa 
tidak diperlakukan adil oleh atasannya. Rekan 
kerjanya yang baru masuk kerja dan ia yakin 
memiliki keterampilan jauh dibawahnya 
mendapatkan promosi menjadi Ketua Tim 

Pemeriksa. Menanggapi keluhan pegawai di atas, atasannya 
berkomentar: “Kami mempunyai alasan untuk menunda 
promosinya mendapatkan peran penugasan yang lebih 
tinggi (Ketua Tim Pemeriksa). Setiap pemberian tugas yang 
sedikit lebih berat dari biasanya, ia akan protes. Ia selalu 
malas-malasan dalam pembuatan laporan Pemeriksaan. Ide 
yang tidak disetujui akan membuatnya berubah menjadi 
tidak menyenangkan. Dengan rekan-rekan kerjanya, ia 
terkenal “nyeleneh”, suka emosional kalau kemauannya 
tidak diikuti. Prestasi seseorang akan dinilai dari dua 
ketrampilan yang ia miliki, yaitu keterampilan teknis 
dan keterampilan non-teknis. Keterampilan teknis adalah 
keterampilan dasar yang berkaitan dengan tugas-tugas 
utamanya, misalnya dalam hal ini Ketua Tim Pemeriksa 
harus menunjukan ketrampilan sebagai seorang leader 

Oleh:
 Romi Suryana, SE, Sub Auditorat Jabar II BPK RI 
Perwakilan Provinsi Jawa Barat

MANAJEMEN
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dalam meng-koordinir dan mengarahkan anggota Tim, 
selain mempunyai penguasaan teknis pemeriksaan yang 
tentunya harus lebih tinggi dari anggota tim, baik dalam 
bidang akuntansi, keterampilan dalam mengaudit, dan 
sebagainya. Sedangkan keterampilan non-teknis berkaitan 
dengan kejujuran, kedisplinan,kepatuhan, kemampuan 
kerja sama dengan orang lain, ketahanan didalam 
menghadapi tekanan-tekanan, kemampuan berkomunikasi 
dengan baik, kemampuan bereaksi secara positif didalam 
menghadapi berbagai rintangan, dan sifat-sifat lainnya. Jadi 
aspek keterampilan non-teknis bicara tentang ATTITUDE. 
Sebelum diberikan kepercayaan untuk mendapatkan 
promosi, setiap pegawai akan diuji dua aspek tersebut 
oleh atasannya, yaitu keterampilan teknis dan non-teknis. 
Mayoritas pegawai tidak lulus dalam pengujian aspek non-
teknis. Dan biasanya pengujian tersebut akan dilakukan 
dalam waktu yang panjang, dan bisa bertahun-tahun, 
untuk menentukan apakah orang ini bisa mendapatkan 
kepercayaan tersebut ataukah tidak.

3. Mentalitas Anak-anak
Banyak pegawai BPK tidak menyadari bahwa ketika kita 
bekerja, kita sedang menjual keterampilan kita. Harga 
kita tergantung seberapa besar kualitas keterampilan yang 
dijual. Beberapa pegawai memiliki mentalitas anak-anak 
yang tidak pernah akan mau belajar terus menerus untuk 
meningkatkan kualitas ketrampilannya. Ia merasa rugi 
untuk bekerja keras, bekerja lebih produktif, bekerja dengan 
menunjukan prestasi. Karena fokusnya adalah gaji yang ia 
terima. Orang seperti ini ingin menuai tetapi tidak mau 
menanam. Mau mendapatkan tetapi tidak mau memberi. 
Mau berhasil, tetapi tidak mau menjalankan prosesnya. 
Padahal segala aspek dalam kehidupan ini berlaku, “apa 
yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai”. Ciri-ciri pegawai 
yang memiliki mentalitas anak-anak antara lain sebagai 
berikut:
•	 Selalu menuntut, tetapi sedikit berbuat
•	 Selalu menyalahkan lingkungan kondisi, tetapi tidak 

pernah intropeksi
•	 Selalu menuntut syarat terlebih dahulu, baru bersedia 

mau melakukan sesuatu
•	 Menginginkan sukses yang cepat, tetapi tidak mau 

menjalankan prosesnya
•	 Tidak pernah mau belajar dari kesalahan lalu
Bila Anda memiliki anak buah yang memiliki ciri-ciri seperti 

diatas, apakah Anda mau beresiko untuk mempromosikan 
dia ke jenjang yang lebih tinggi?

4. No Easy Success
Tidak ada keberhasilan yang mudah didalam dunia ini. 
Tidak ada pekerjaan yang gampang dengan rintangan 
yang sedikit. Bila Anda menginginkan promosi ke jenjang 
yang lebih tinggi, Anda harus memiliki kemampuan 
untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang lebih 
berat. Apabila saat ini Anda diberikan beban ”masalah” 
dengan takaran seperti sekarang, pertanyaannya, apakah 
Anda sanggup mengatasinya? Bila Anda belum sanggup 
menyelesaikannya, apakah Anda sanggup memikul beban 
yang lebih berat pada jenjang jabatan yang lebih tinggi? 
Banyak pegawai dan profesional yang mengeluh tentang 
kesulitan dan rintangan yang ia hadapi. Dan banyak diantara 
mereka memiliki pola pikir ”Kalau rintangannya tidak 
seberat ini, pasti saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan 
tuntas” Justru Anda sedang diuji, apakah Anda sanggup 
mengatasi masalah dan beban seperti ini. Kalau Anda bisa 
dan berhasil, Anda bisa berbangga diri, karena menambah 
koleksi ketrampilan yang baru lagi. Kesimpulannya, coba 
Anda ukur diri, apakah Anda sudah menjadi seorang 
problem solver, artinya setiap diberi tugas-tugas ( baik 
yang berat maupun ringan ), Anda sudah bisa selesaikan 
dengan tuntas tanpa banyak mengeluh & tuntutan. Kalau 
bisa selesai, dan selalu bisa selesai, coba Anda tambahkan 
lagi tingkat kesukarannya, dan tinjau lagi, apakah Anda 
berhasil tidak? Kalau belum, latihan terus hingga berhasil. 
Dengan kata lain, bila posisi Anda sekarang adalah 
Anggota Tim, coba uji diri Anda, apakah Anda sanggup 
mengangkat beban kerja seorang Ketua Tim Pemeriksa? 
Apakah anda sudah memiliki berbagai ketrampilan yang 
dibutuhkan oleh seorang Ketua Tim Pemeriksa? Bila 
belum, cobalah latihan terus hingga berhasil. Dan selalu 
ingat : tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan segila-
gilanya. Semuanya ada harga yang harus dibayar. Dan 
seringkali, harganya mahal untuk bisa berhasil. Bila Anda 
sedang patah semangat sekarang, bangkit, buat suatu target 
untuk masa depan Anda, rubah cara berpikir Anda, tabur 
hal yang benar dan jangan pernah menyerah hingga tiba di 
tujuan. See u on top…..

Referensi penulis : JobsDB.com dengan beberapa penyesuaian
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FENOMENA FACEBOOK DI KALANGAN AUDITOR BPK

OPINI

Oleh: Mohamad Anas Fauzi

Diluncurkan pertama kali oleh Mark 
Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard 
University pada tanggal � Februari �00�, 

semula facebook hanya diperuntukkan untuk 
kalangan terbatas di antara mahasiswa Harvard, 
namun kemudian berkembang dengan keanggotaan 
di berbagai wilayah di Boston, Ivy League, dan 
Universitas Stanford. Belakangan, facebook juga 
membuka keanggotaan bagi mahasiswa dari 
perguruan tinggi lain, siswa sekolah menengah, dan 
terakhir, siapapun yang berusia di atas 1� tahun dan 
berada di seluruh penjuru dunia. 

Face telah berubah dari media komunikasi internal 
menjadi media informasi global yang menjangkau 
berbagai pelosok penjuru dunia serta mempunyai 
kekuatan bisnis dahsyat. Keunggulan face book 
ada pada tampilan yang lebih user friendly , 
lebih enak dipandang, lebih lengkap fiturnya dan 
lebih komunikatif. Kelebihan-kelebihan tersebut 
menyebabkan face book menjadi leader diantara 
jejaring sosial lainnya semisal friendter, hi5, tubely 
dan live connector, serta menjadi pilihan pelaku 
bisnis untuk mengiklankan produk dan jasa mereka.

Banyak testimoni-testimoni menyenangkan yang 
dilontarkan akibat dari penggunaan jejaring sosial 
tersebut seperti menghubungkan teman-teman yang 
terpisah lama, berbagi kenangan dan kegembiraan 
melalui album foto serta video, mengirim pesan lucu, 
bertukar informasi, diskusi, dan banyak kesenangan-
kesenangan lain yang didapat. 

Sekarang ini, demam face book telah melanda dunia, 
hampir setiap orang yang doyan ngenet mempunyai 

facebook, situs jejaring sosial tersebut telah menjadi 
jembatan penghubung bagi orang-orang yang 
memiliki kesamaan minat, hobi, profesi, kota, 
kantor, sekolah, dan sebagainya.  Termasuk diantara 
penggunanya adalah auditor BPK-RI. Di sela-sela 
rutinitas tugas yang dihadapi,  facebook merupakan 
penghibur lara, pelepas kerinduan dengan keluarga di 
rumah yang jauh dan media komunikasi antar sesame 
auditor. Auditor Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam di barat, auditor Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Utara di utara, auditor Perwakilan Provinsi 
Yogyakarta di selatan dan auditor Perwakilan 
Provinsi Papua di Timur semuanya dapat terhubung, 
berbagi berita dan cerita melalui media facebook. 
Belum afdol rasanya bila membuka internet tanpa 
membuka facebook. Dan sering ada pameo, tidak 
gaul bila ada auditor tidak tahu dan tidak memiliki 
akun facebook.

Hal itulah yang menyebabkan hampir semua auditor 
di semua perwakilan memiliki facebook. Tentunya 
aktivitas per-facebook-an dilakukan pada waktu luang 
maupun saat istirahat sehingga  tidak mengganggu 
tugas dan tanggung jawab auditor. 

Namun ternyata, dibalik berbagai keasyikan, kegunaan 
dan kemudahannya, facebook juga menyimpan 
bahaya yang mengerikan seperti penggunaan data 
pribadi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, 
manipulasi dan modifikasi foto oleh pihak yang 
tidak berhak, penyalahgunaan nomor phone serta 
penyesatan informasi yang tidak seharusnya. 

Dikarenakan bahayanya, maka auditor BPK-RI 
yang menggunakan layanan jejaring sosial tersebut 
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handaknya memperhatikan security data untuk 
melindungi privacy-nya. Dari berbagai sumber kita 
dapat memperoleh langkah-langkah pengamanan 
bisa dilakukan, antara lain :

1. Jangan terlalu lengkap memasang profil atau data 
diri di Facebook. Semakin lengkap profil/data 
diri terpasang, semakin mudah mendapatkan 
teman. Tetapi di sisi lain, semakin beresiko 
pula data diri kita disalah-
gunakan (abused). 

�. Jangan memasang foto-
foto diri yang sebenarnya 
kita tidak nyaman bila 
tersebar luas secara 
bebas dan diketahui 
oleh orang banyak. 
Perlu diingat, meskipun 
“hanya” diposting di akun 
Facebook, sebenarnya 
itu sama saja dengan 
m e n y e b a r l u k a s k a n 
foto tersebut ke publik. Sekali terposting dan 
tersebar, maka sangat sulit (dan nyaris mustahil) 
untuk dicabut dan dikendalikan. Karena itu, kita 
harus selektif dalam berpose dan memposting 
foto. Pemasangan foto dapat dilakukan setelah 
terlebih dahulu men-setting  security-nya sesuai 
kebutuhan seperti only me, only friends, friends 
of friends, everyone.

�. Jangan sembarangan ‘add friend’ atau melakukan 
approval atas permintaan seseorang untuk 
menjadi teman. Cara memilah dan memilihnya 
mudah, yaitu lihat saja berapa jumlah “mutual 
friends” antara kita dengan seseorang tersebut. 
Semakin sedikit “mutual friends”-nya, berarti 
semakin sedikit teman-teman kita yang kenal 
dengan dirinya, yang berarti semakin beresiko 
tinggi. Pastikan bahwa kita hanya menerima 
“pertemanan” yang “mutual friends”-nya cukup 
banyak.

�. Jangan sembarangan menerima tag foto.  “Banci 
tagging” dapat dilakukan, tetapi harus lebih 
selektif. Artinya, sekali terjun ke facebook, 
maka kita harus rajin memeriksa “keadaan 
sekeliling”. Karena kita kadang menemukan 

foto diri kita yang sudah di-upload dan di-tag 
oleh orang lain, padahal kita tidak suka foto 
tersebut disebarluaskan. Segera saja kita “untag” 
diri kita dari foto tersebut dan kalau perlu minta 
teman kita yang melakukan upload foto tersebut 
untuk mencabutnya

5. Jangan menunda melakukan tindakan 
apabila ketika menemukan data atau profil 

kita digunakan oleh pihak lain 
untuk hal-hal di luar kontrol kita. 
Membiarkannya, justru akan membuat 
dampak yang ditumbulkan menjadi 
semakin destruktif, setidaknya untuk 
kenyamanan diri sendiri. Laporkan 
langsung ke pengelola layanan tempat 
kejadian “impersonation” , untuk 
segera mencabut informasi aspal (asli 
tapi palsu) tersebut. Atau, mintalah 
bantuan pada orang atau pihak yang 
sekiranya bisa atau paham bagaimana 
mengatasi hal di atas.

6. Jangan membagi informasi terutama yang 
terkait dengan pemeriksaan ke dinding 
facebook maupun upload data melalui kotak 
pesan. Tindakan ini rawan, karena informasi 
audit seharusnya merupakan informasi rahasia 
sampai dengan saat dicantumkan menjadi hasil 
pemeriksaan dalam website BPK-RI.  

7. Jangan menyampaikan keluhan-keluhan atau 
permasalahan pribadi yang dapat menimbulkan 
dampak secara pribadi. Banyak kasus yang 
terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan pesan-
pesan yang disampaikan, misalnya adanya 
seorang karyawan dari suatu perusahaan yang 
dipecat karena menyampaikan ketidakpuasan 
terhadap atasannya di dinding facebook.

 Referensi :

www.detik.com

www.google.com

itb76@yahoogroups.com

http://www.PPIUK.org

www.facebook.com

facebook
vs

Auditor
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OBROLAN WARUNG ANGKRING

LEZATNYA BERKOLABORASI 
DENGAN SYAITHAN

Indras Woro Wiyadi, SE, MM

Makanan merupakan sesuatu yang mutlak 
diperlukan setiap zat sebagai dasar untuk tumbuh, 
termasuk manusia baik tua, muda, remaja bahkan 

bayi lahir maupun  masih dalam kandunganpun memerlukan, 
bahkan nuthfahpun memerlukan makanan pula. 

Makanan memang enak, lezat, dan merangsang bagi setiap 
orang  dari berbagai tingkatan, baik yang mengingat, melihat, 
merasakan dan mengenangnya.  Ada kue tart, ada kue keju, 
ada singkong semua enak kalo bahannya berkualitas, diikuti 
dengan ramuan oleh tangan-tangan berkapabilitas untuk 
meramunya. Tapi apakah makanan lezat tergantung dari bahan 
ataukah faktor lain ? Memang, bahan sangat menentukan, tapi 
itu  bukan jaminan lho. Racikan tangan juga menentukan. Lalu 
apa lagi yang menentukan lezatnya makanan?

“Tempat, oke. Lalu apa lagi? Cara makan, juga oke? 
Teman makan, oke. Lalu apa yang nggak oke, kok semuanya 
oke!” Tanya Pak Necis sewaktu ngobrol denganku di warung 
angkring sebelah kantor.   “Ah,  kamu jadi orang jangan 
terlalu banyak tanya, jawabku agak ketus.    “Kalo aku nggak 
banyak tanya dikira  nggak punya kreativitas “, jawabnya. 
“Bener juga kamu”, jawab pendekku. “Kata Gendhit “Guru 
Besarku”, dia bilang bahwa  ciri-ciri orang pinter dilihat dari 
“pertanyaannya”, jelas Pak Necis.  “Eh, tapi kamu dapat 
dicap:  Mbalelo”, komentarku.    “ Ya nggak apa apa, asal 
dicap no.1”, sanggahnya.  “ Enak saja, semuanya ingin no 1” 
, “terus yang nomor lainnya milik siapa?” “Sebaiknya kamu 
masuk neraka juga nomor satu lho, biar imbang” ledhek ku. 
“Sebaiknya neraka jangan kau libatkan”, sanggahnya.   “Ya 
aku tahu, neraka saat ini khan nggak kelihatan jadi nggak perlu 
dilibatkan”, sengaja aku dukung dia.   

Itu sekelumit obrolanku, dengan “keponakan  gendhit”, 
yang sekarang sering ngalamun kongko-kongko mikirin masa 
depan dan masa lalu.

Dari ngobrolan itu, pikiranku menerawang kembali ke 
soal makanan tadi. Aku ingat, waktu kecil lihat jathilan. 

Kaca semprong (beling), duri , kembang, menyan dimakan. 
Tak pikir-pikir kok bisa dan berani  ya, dia khan manusia 
(manungso) kok dapat makan beling, makan duri.  Sadar 
nggak?  Kalo sadar, apakah  dia berani? Ingat nggak dia? Apa 
ada kekuatan lain ?
Aku hanya melihat pake mata (bagian panca indra)? Simbahku 
pernah cerita, itu ada syaithannya dan eyangku bilang itu  ada 
gendruwhonya?  Semuanya tak berfisik, non-fisik.  Benar 
juga , aku pikir kalo dia sadar pasti nggak mau karena betapa 
sakitnya makan beling, makan ini, makan itu dan makan isyu. 

Atas dasar kejadian itu, aku berhipotesa bahkan pendapatku 
ini mendekati suatu limit kebenaran bahwa” keberanian orang 
makan sesuatu dibantu oleh sesuatu”. Keberanian itu  bukan  
hanya dari lezatnya  tapi dari tingkat bahaya  fisik maupun non 
fisik yang bersangkutan.

Anda boleh tidak percaya, karena ini tidak kasat mata, 
tapi bila diekuivalenkan  bahwa  energi itu adalah non-fisik 
tapi outputnya   kelihatannya, contohnya adalah listrik, pulsa, 
frekuensi, dan sebagainya. Ahli fisika lebih mengetahui hal 
ini.  Energi tersebut dapat  membantu manusia tapi juga dapat 
merusak manusia.

Kembali ke soal makanan tadi, memang enak, kalau kita 
makan dengan dibantu gendruwo atau syaithan, enak dan puas 
bahkan menimbulkan efek yang indah, apalagi makannya di 
“gua-gua”. 

Yang menjadi pertanyaan,  indikator apa kita dapat 
mengetahui makan ditemani gendruwho atau syaithan?  
Indikator diantaranya, malu kalau diketahui pihak lain, 
dikerjakan dengan cepat, menimbulkan khayalan yang sulit 
dilupakan.

Wajar memang manusia kalau berdekat-dekatan dengan 
syaithan/gendruwho,  karena memang manusia punya nafsu- 
hawa dan menjadi tidak wajar kalau selama hidup terus 
berteman dengan mereka. Jadi kalau demikian seharusnya  
bagaimana ya? Syaithan masuk ke manusia melalui darah oleh 
karena itu persempit urat nadi dengan puasa dan dzikir, Insya 
Allah kita terlindungi. 

Berbicara tentang manusia, posisi manusia diantara 
malaikat dan syaithan. Malaikat senantiasa patuh dan taat pada 
Sang Khalik sedangkan Syaithan senantiasa berlawanan, nah 
manusia berada diantara keduanya sehingga timbul apa yang 
namanya “iman manusia berfluktuasi” diantara kedua area 
tersebut.

Oleh karena itu bila kita bayangkan secara ilmu statistik 
melalui uji hipotesa dua ekor (ekor kiri dan ekor kanan) maka 
ada area terima dan ada area tolak. Selama masih berada di 
area terima, oke. Tapi dikala berada di area tolak, disitulah kita 
harus berhenti. Batas kedua daerah tersebut merupakan batas 
signal. Walaupun level of significance masing-masing orang 
berbeda.  Jadi yang penting bagaimana agar sistem tersebut 
memiliki signal yang baik.  Ini memang kuncinya, lebih dalam 
tanya dengan guru besarku “ gendhit”  lebih tahu dari saya.   
Warung Angkring BPK-Jogja. 
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BPK dan INTOSAI
Ketua BPK RI Anwar Nasution menjadi salah satu 

pembicara dalam acara  “Meeting of the Working Group on 
Environmental Auditing (WGEA)” yang diselenggarakan 
di Doha, Qatar pada �5-�9 Januari �009. Dalam acara ini 
beliau menyampaikan makalah mengenai pemeriksaan 
lingkungan terutama mengenai manajemen hutan di 
Indonesia. Pemeriksaan terhadap pengelolaan hutan oleh 
pemerintah harus lebih diperhatikan untuk mengatasi 
masalah eksploitasi. 

Keterlibatan BPK RI dalam kegiatan Internasional 
merupakan salah satu cara BPK RI untuk bertukar informasi 
dengan Negara-negara lain untuk tujuan profesionalitas 
dalam melakukan pemeriksaan serta mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
di Indonesia. 

Selain menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut, Anwar Nasution sebagai ketua BPK RI juga melaksanakan 
penandatanganan kerjasama dengan SAIs dalam hal pemeriksaan lingkungan. Kerjasama ini diadakan karena SAIs 
sebagai pemeriksa independen diharapkan dapat memeriksa dengan lebih objektif. Laporan hasil pemeriksaan SAIs 
tidak hanya mencakup laporan keuangan dan kinerja pemerintah saja, termasuk didalamnya aspek lingkungan dan 
sosial. Laporan SAIs juga dapat memberikan pengaruh yang cukup luas dalam menciptakan Public Awareness and 
pemahaman mengenai  topik-topik yang mendukung sebagai dokumen yang hanya sebagai laporan resmi kepada 
parlemen dan pemerintah tapi juga dibuat untuk dapat digunakan oleh khalayak umum. 

 Harapan dengan adanya kerjasama dalam hal pemeriksaan lingkungan ini adalah adanya rehabilitasi lingkungan 
sehubungan dengan pencegahan pemanasan global dan menjadi kontrol dalam kegiatan yang berhubungan dengan 
lingkungan.

Penyerahan Laporan Tahunan 
KPK kepada BPK

Pada �0 Februari �009, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Bibit Samad Rianto menyerahkan laporan tahunan KPK tahun 
�008 kepada Ketua BPK RI, Anwar Nasution. Penyerahan Laporan 
Tahunan KPK kepada BPK RI adalah untuk memenuhi amanat UU. 
Laporan tahunan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto 
yang didampingi oleh Moch. Jasin dan Haryono Umar. Bibit Samad 
Rianto mengatakan bahwa laporan tersebut dilampiri dengan hasil yang 
diperoleh selama satu tahun terakhir.
 
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Umar Wirahadikusumah 
BPK RI, Ketua BPK RI didampingi oleh Wakil Ketua BPK, Abdullah 
Zainie, Anggota II, I Gusti Agung Rai, Anggota V, Hasan Bisri, 
Anggota VI, Sapto Amal Damandari, Anggota VII, Udju Djuhaeri, 
Sekretaris Jenderal BPK, Dharma Bhakti, Kaditama Binbangkum, 
Hendar Ristriawan, Staf Ahli Audit Investigasi, Gatot Supiartono dan 
Plt. Kabiro Humas dan Luar Negeri, B. Dwita Pradana.

Dalam kesempatan ini, Ketua BPK berharap KPK dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberantas dan 
mencegah korupsi. “Tugas BPK adalah melakukan audit, kalau ada temuan-temuan baru dikoordinasikan dengan KPK untuk 
ditindak. Tumpuan harapan kita adalah KPK, karena KPK-lah yang bisa lebih pro aktif dalam menindaklanjuti temuan-temuan 
BPK,” tambah Anwar Nasution.
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Kerjasama BPK dan KPK tentang Pengelolaan Data Wajib LHKPN 
Pada Kamis, 19 Maret 2009, Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Eko Soesamto Tjiptadi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Data Wajib 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Acara yang berlangsung di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI Jakarta ini 
dihadiri oleh pejabat BPK dan KPK. 

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan Data Wajib LHKPN sehingga kegiatan 
pemutakhiran Data Wajib LHKPN dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Perjanjian ini meliputi hal-hal yang disebut dengan 
Wajib LHKPN, Data Wajib LHKPN, Administrator, User Instansi, Account, dan Aplikasi Wajib LHKPN. Terdapat tiga ruang lingkup 
kerja sama berdasarkan perjanjian ini, yaitu penyampaian data, pemanfaatan, dan pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan 
oleh BPK dan KPK pada Aplikasi Wajib LHKPN serta kegiatan lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pemutakhiran pada 
Aplikasi Wajib LHKPN.

Pada kesempatan ini, Sekjen BPK menyampaikan bahwa saat ini BPK mengupayakan peningkatan ketaatan pegawai dalam 
pelaporan kekayaannya. Hal ini terkait dengan tugas dan tantangan peran BPK ke depan yang semakin berat, terutama 
dengan tuntutan stakeholder yang mengharapkan peran BPK yang lebih besar dalam membantu memberantas praktik-praktik 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan keuangan negara, serta penegakan nilai-nilai dasar BPK dalam hal Integritas, 
Independensi dan Profesionalisme. 

“Saat ini jumlah pegawai BPK yang tersebar di seluruh Indonesia yang wajib lapor sudah 1586 pegawai. Dari jumlah pegawai 
tersebut, sebanyak 848 pegawai atau baru 54% telah melaporkan kekayaannya ke KPK,” tambah Sekjen BPK.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pencegahan KPK berharap semua pegawai negeri nantinya dapat melaporkan harta 
kekayaannya. Harta pegawai negeri sesungguhnya merupakan domain public, artinya boleh diketahui siapapun juga, supaya 
Pegawai Negeri atau penyelenggara di Indonesia berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, tidak berupaya mendapatkan 
kekayaan dengan cara melanggar Perundang-undangan seperti korupsi. “Dalam mengisi LHKPN tidaklah sulit. Bisa menjadi sulit 
bila terlalu banyak harta dan ingin menyembunyikannya,” ujar Eko Soesamto. 

Setelah acara penandatanganan, di tempat yang sama juga dilakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi oleh KPK. Dalam 
sosialisasinya, Eko Soesamto mencoba untuk memaparkan hal-hal yang telah dicapai oleh KPK yang didukung oleh berbagai 
pihak, termasuk BPK.
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SOSIALISASI SPT TAHUNAN di BPK RI

Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan BPK 
RI mengadakan Sosialisasi Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan, pada �5 Maret �009, di Ruang Auditorium 
Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI. Sosialisasi 
SPT Tahunan ini diikuti para pejabat struktural dan 
pegawai BPK RI.  Tim Narasumber dari Direktorat Pajak 
adalah Djoko Slamet Surjoputro (Direktur Penyuluhan, 
Pelayanan dan Humas), Diding Jamaluddin (Kasubdit 
Penyuluhan Perpajakan), dan Benny P. Silagan (Kasie 
Materi Penyuluhan). “Diharapkan para peserta sosialisasi 
dapat memahami tata cara pengisian SPT Tahunan,” 
kata Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti ketika 
membuka sosialisasi tersebut.

Dalam acara sosialisasi ini dijelaskan materi mengenai 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengenai tata 
cara pengisian serta simulasi pengisian SPT Tahunan 
1770 S dan 1770 SS. SPT Tahunan 1770 S adalah Untuk 
Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau 
lebih pemberi kerja dan penghasilan lainnya selain dari 
usaha dan atau pekerjaan bebas. Sedangkan SPT Tahunan 
1770 SS Untuk Orang Pribadi yang memiliki penghasilan 
dari satu pemberi kerja dengan ketentuan tidak lebih dari 
60 juta dalam satu tahun dan penghasilan lain hanya dari 
bunga tabungan dan bunga koperasi. Pada kesempatan itu, 
diadakan juga diskusi dan tanya jawab untuk menambah 
pemahaman peserta sosialisasi. 

 

Peresmian Masjid Baitul Ilmi di Pusdiklat 
BPK RI

Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti, meresmikan 
Masjid Baitul Ilmi di lingkungan Pusdiklat BPK RI, 
Kalibata, Jakarta, Rabu, 18 Maret �009. Masjid ini menjadi 
salah satu fasilitas yang melengkapi Pusdiklat BPK RI, 
yang berdiri sejak tahun 1999. Baitul Ilmi berarti Rumah 
Ilmu Pengetahuan. Di Pusdiklat ini, pegawai dididik baik 
dari segi ilmu pengetahuan maupun akhlak, sehingga 
pembangunan masjid semakin melengkapi kebutuhan 
pendidikan seluruh pegawai BPK, serta selaras dengan 
visi dan misi Pusdiklat BPK RI, yaitu meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan. 
Pelaksana Tugas Kepala Pusdiklat BPK RI, Bambang 
Riyanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa masjid 
ini dibangun di atas tanah seluas ± 617 m� dengan luas 
bangunan ± �1� m� dengan fasilitas yang dapat digunakan 
sepenuhnya untuk mempertebal nilai rohani di samping 
pengetahuan. 
Pada kesempatan ini, Sekjen berharap masjid ini 
dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selain menjadi 
tempat ibadah bagi para pegawai, masjid ini juga dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Acara peresmian 
ini, diisi dengan ceramah agama tentang masjid sebagai 
syi’ar agama oleh Ustadz Abdul Rahim, serta pemotongan 
tumpeng yang dilakukan oleh Sekjen dan diserahkan 
kepada Kaditama Revbang Diklat, Daeng M Nazier. 
Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat eselon I, II, III, 
IV,  Ketua RT, RW sekitar, serta para pengurus masjid.
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Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa yang 
menyebutkan bahwa keterlambatan penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 
�009 dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus 
menunggu perhitungan final APBD TA �008 dan harus 
menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai 
melakukan pemeriksaan atas APBD TA �008. Bahkan ada 
kutipan dari pejabat pemerintah daerah yang menyatakan 
hal tersebut secara terbuka di media massa.

Pemberitaan dan pernyataan bahwa penetapan APBD 
�009 terlambat karena BPK belum selesai melakukan 
pemeriksaan atas APBD �008 adalah TIDAK TEPAT. 
Menghubungkan keterlambatan penetapan APBD �009 
yang dikaitkan dengan belum selesainya pemeriksaan 
BPK atas APBD �008 menunjukkan bahwa masih 
ada penyelenggara pemerintahan di daerah yang tidak 
memahami mekanisme pengelolaan APBD. Penetapan 
APBD �009 yang dilakukan setelah BPK selesai 
melakukan pemeriksaan atas APBD �008 sangat tidak 
dimungkinkan. Berikut ini adalah penjelasan BPK RI atas 
permasalahan tersebut:

PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG 
PENETAPAN APBD

Prosedur tentang penetapan APBD diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun �00� tentang Keuangan 
Negara (UU 17/�00�) dan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun �005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(PP 58/�005) sebagai berikut:

1. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan 
daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan 
Peraturan Daerah (Pasal 16 (1) UU 17/�00�). 

�. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun 
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan �1 Desember 
(Pasal 19 PP 58/�005). 

�. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan 
umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai 

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD 
selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun 
anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum 
APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama 
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD 
selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum 
APBD (Pasal �� ayat (�) dan (�) PP 58/�005).

�. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah 
disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas 
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 
anggaran sebelumnya (Pasal �5 ayat (1) dan (�) PP 
58/�005)

5. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD, disertai 
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober 
tahun sebelumnya (Pasal �0 (1) UU 17/�00� dan Pasal 
�� PP 58/�005).

6. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan 
(Pasal �0 (�) UU 17/�00� dan Pasal �5 PP 58/�005).

7. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk 
membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah 
dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya 
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya 
(Pasal �0 (6) UU 17/�00� dan Pasal �6 PP 58/�005).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui 
bahwa APBD �009 harus sudah ditetapkan minimal 
satu bulan sebelum tahun anggaran 2009, yakni pada 
tanggal � Desember 2008. 

PENETAPAN APBD 2009 TANPA HARUS 
TUNGGU PEMERIKSAAN APBD 2008

KAJIAN
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PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMERIKSAAN 
APBD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban dan 
pemeriksaan atas APBD diatur sebagai berikut:

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir (Pasal �1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun �00� 
dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun �005).

�. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan 
keuangan pelaksanaan APBD kepada BPK selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir (Pasal 10� ayat (1) PP Nomor 58 tahun 
�005.  

�. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan 
hasil pemeriksaan atas  LKPD disampaikan oleh 
BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) 
bulan setelah menerima laporan keuangan dari 
pemerintah daerah (UU Nomor 15 tahun �00� dan 
Pasal 10� ayat (�) PP Nomor 58 Tahun �005).

�. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan 
BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, 
maka Pemerintah Daerah mengajukan rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD 
tahun berjalan kepada DPRD (Pasal 10� ayat (�) PP 
Nomor 58 tahun �005).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui 
bahwa:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan 
laporan pelaksanaan APBD �008 kepada BPK untuk 
diperiksa paling lambat pada tanggal �1 Maret �009; 

�. BPK harus menyampaikan hasil pemeriksaan atas 
APBD �008 kepada DPRD paling lambat pada 
tanggal �1 Mei �009. 

�. Jika hingga tanggal �1 Mei �009 BPK belum 
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, 
maka Pemerintah Daerah mengajukan Raperda 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD �008 kepada 
DPR.

Artinya, keterlambatan hasil pemeriksaan BPK 
atas APBD �008 tidak mengakibatkan tertundanya 
proses pengajuan pertanggungjawaban APBD �008. 
Dan dilihat dari jangka waktu penyerahan APBD �008 
oleh Pemerintah Daerah kepada BPK untuk diperiksa 
serta prosedur penetapan APBD sebagaimana diatur 
dalam Pasal �� - �6 PP Nomor 58 Tahun �005, maka 
keterlambatan hasil pemeriksaan BPK atas APBD �008 
juga sama sekali tidak terkait dengan proses penetapan 
APBD �009.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 
pemeriksaan BPK tidak memiliki hubungan kausalitas 
dengan keterlambatan penetapan APBD. 

SIMULASI IMPLEMENTASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun �00� tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((UU 15/�00�), 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Apabila Pemerintah Daerah menyerahkan 
Laporan Keuangan berupa Pertanggungjawaban APBD 
�008 kepada BPK pada akhir bulan Januari, maka BPK 
baru dapat menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah kepada DPRD pada akhir 
bulan Maret �008. Dengan demikian jika harus menunggu 
hasil pemeriksaan BPK, maka penetapan APBD �009 
baru dapat disahkan paling cepat pada bulan April 2009. 
Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaan 
anggaran selama bulan Januari sampai dengan bulan 
April �009?

Itulah sebabnya, Pasal �0 ayat (�) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun �00� tentang Keuangan Negara 
dan Pasal �6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun �005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatas menyatakan 
bahwa pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 
dilakukan “selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”. 
Artinya, Pemerintah Daerah harus telah menetapkan 
APBD 2009 paling lambat pada tanggal � Desember 
2008. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah 
memiliki dasar hukum utuk membiayai kegiatan 
pemerintahan begitu memasuki bulan Januari �009.
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Bagaimana jika DPRD tidak dapat menyetujui 
Raperda APBD �009 karena Pemerintah Daerah tidak 
mengajukan Raperda APBD? Dalam hal ini Pasal �0 
ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun �00� dan 
Pasal �6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun �005 
mengatur bahwa apabila DPRD tidak menyetujui Raperda 
tentang APBD, untuk membiayai keperluan setiap 
bulan Pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran 
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja 
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

Hal ini menjawab pertanyaan “apa dasar 
pelaksanaan anggaran selama Januari-April” sebelumnya. 
Dikarenakan, walaupun APBD �009 belum ditetapkan, 
mau tidak mau daerah tetap harus melaksanakan kegiatan 
pemerintahan yang mengakibatkan pengeluaran biaya. 
Dalam hal ini tidak ada angka baru dalam penetapan 
APBD �009 karena besaran angka APBD �009 yang 
berlaku adalah besaran angka yang terdapat dalam APBD 
�008. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal �� ayat 
(�) UUD 19�5 yang menyatakan bahwa apabila DPR 
tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. 

Meskipun undang-undang tidak mengatur 
kondisi tentang apa yang harus dilakukan oleh DPRD 
jika Pemerintah Daerah tidak mengajukan RAPBD, 
berdasarkan penafsiran restriktif dan dengan didasarkan 
pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 
dapat disimpulkan bahwa jika hingga batas waktu tanggal 
1 Desember �008 Pemerintah Daerah belum menetapkan 
APBD �009, maka yang berlaku adalah APBD �008.

Berdasarkan simulasi implementasi di atas dapat 
disimpulkan bahwa sama sekali tidak ada keterkaitan 
antara penetapan APBD �009 dengan hasil pemeriksaan 
BPK atas APBD �008.

KESIMPULAN:

1. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD �009 kepada DPRD 
pada minggu pertama bulan Oktober �008.

�. DPRD dan Kepala Daerah harus telah mengambil 
keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD �009 selambat-lambatnya pada tanggal 
1 Desember �008.

�. Tidak ada kaitan antara penetapan APBD �009 dengan 
pemeriksaan BPK atas APBD �008 karena:

a. Secara yuridis, apabila DPRD dan Pemerintah 
Daerah baru menetapkan APBD �009 setelah 
BPK selesai memeriksa APBD �008, maka 
tindakan DPRD dan Pemerintah Daerah tersebut 
melanggar ketentuan penetapan APBD yang 
diatur dalam UU 17/�00� dan PP 58/�005. 

b. Secara implementasi waktu, tidak mungkin 
APBD �009 baru disahkan setelah BPK 
melakukan pemeriksaan atas APBD �008, karena 
Pemerintah Daerah baru menyerahkan APBD 
�008 untuk diperiksa BPK paling lambat pada 
tanggal �1 Maret �009, padahal Pemerintah 
daerah berkewajiban untuk menetapkan APBD 
�009 paling lambat pada tanggal 1 Desember 
�008 agar Pemerintah Daerah memiliki anggaran 
untuk membiayai kegiatan pemerintahan di 
daerah begitu memasuki sejak awal tahun �009.
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Penandatanganan Kesepakatan Bersama BPK RI dan Depkeu

Depkeu Permudah BPK 
untuk Akses Data Keuangan

Sekretaris Jenderal BPK RI, 
Dharma Bhakti dan Sekretaris 
Jenderal Departemen Keuangan, 
Mulia P. Nasution melakukan 
penandatanganan Kesepakatan 
Bersama antara BPK RI dengan 
Departemen Keuangan tentang 
Akses Data Keuangan dalam 
Rangka Pemeriksaan Keuangan 
Negara Melalui Sistem Jaringan 
Komunikasi Data, pada 5 Maret 
�009. Kegiatan yang berlangsung 
di Ruang Rapat Majenin Lantai 
� Gedung Juanda I Departemen 
Keuangan ini dihadiri oleh Pejabat 
BPK, Pejabat Departemen Keuangan 
dan media massa. 

Bentuk kerja sama ini merupakan 
sebuah perwujudan pemanfaatan 
teknologi khususnya mengenai akses 

data keuangan yang semula tersedia secara offline menjadi online sehingga dapat mempercepat proses perolehan data 
oleh BPK. Sistem ini hanya merupakan salah satu cara BPK untuk mengambil dan menggunakan data secara online 
untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam sambutannya Sekjen BPK RI menjelaskan, dengan perolehan data secara online, BPK memiliki data awal yang 
penting untuk melakukan perencanaan pemeriksaan yaitu dengan melaksanakan analytical review dan penentuan area-
area yang signifikan untuk melakukan pengujian secara mendalam. BPK memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan 
akses data keuangan dan memastikan data tersebut hanya untuk keperluan pemeriksaan LKPP dan LKKL. “Untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan sistem Akses Data Keuangan secara online ini, diharapkan peran aktif dari masing-
masing pihak terkait untuk bersama-sama memantau, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Juga agar selalu 
dilakukan koordinasi untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi,” tambah Sekjen BPK.

Sedangkan Sekjen Depkeu dalam sambutannya mengatakan kesepakatan ini merupakan suatu langkah maju yang 
sangat penting dalam perwujudan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Menurutnya, 
Depkeu selaku penyelenggara sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, berusaha untuk 
mengambil langkah strategis melalui upaya menjalin hubungan kerja sama terkait akses data keuangan dengan BPK 
RI selaku lembaga pemeriksa keuangan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
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DAERAH

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan 
yang dilakukan sebelum pemeriksaan keuangan terinci, 
dengan sasaran mengidentifikasi kemungkinan adanya 
permasalahan-permasalahan seputar sistem pengendalian 
intern penyusunan LKPD, pengelolaan pertanggungjawaban 
Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas di Bendahara 
Pengeluaran/Penerimaan dan Belanja Modal. Sasaran 
tambahan lainnya adalah terkait dengan pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana Bagi Hasil pemerintah daerah. Oleh 
karena itu, keberhasilan pemeriksaan pendahuluan akan 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeriksaan 
terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan 
pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2008, maka Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
menyelenggarakan rangkaian kegiatan pembekalan untuk 
para auditornya. Rangkaian kegiatan pembekalan auditor 
dimulai dengan sosialisasi Program Pemeriksaan Pendahuluan  
selama 3 (tiga) hari mulai hari Jumat, tanggal 30 Januari 
s.d. hari Selasa, 3 Februari 2009. Sesi pertama dan kedua 
hari Jumat dan Senin dibawakan oleh Tim Penyusun 
Program yang diwakili oleh Bagus 
Kurniawan (Ketua Tim) 
dan Roslynda 
( A n g g o t a 
T i m ) , 

bertempat 
di gedung 
serba guna 
Kantor Perwakilan 
Provinsi Sulawesi 
Selatan. Rangkaian kegiatan d i l an ju tkan 
pada hari Selasa berupa penggunaan program Arbutus 
bertempat di lantai 1 gedung Balai Diklat BPK RI di Makassar. 
Sesi penggunaan program Arbutus ini dibawakan oleh Tim 

IT Perwakilan Provinsi Sulawesi  Selatan yang diwakilli oleh 
Risa Prakosa Mulya dengan tujuan agar para auditor dapat 
mengoperasikan program Arbutus untuk mengidentifikasi 
indikasi adanya rekening liar pada Pemerintah Daerah.

Puncak dari rangkaian kegiatan pembekalan auditor 
adalah diselenggarakannya Diklat Penyusunan Kertas 
Kerja Pemeriksaan dengan dukungan dari Pusdiklat BPK 
RI pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 9 s.d. 11 Februari 
2009, bertempat di lantai 4 gedung Balai Diklat BPK RI 
di Makassar. Pada Diklat Penyusunan KKP ini, panitia 
mengundang instruktur dari Ditama Revbang BPK RI 
Pusat, yaitu Bachtiar Arif dan Rio Tirta untuk mengisi 
selama dua hari dan dilanjutkan oleh Agung Ardiyanto 
dari Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengisi di hari 
terakhir. Diklat Penyusunan KKP diikuti oleh 80 peserta 
yang terdiri dari auditor Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan sejumlah 57 orang dan auditor Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Barat sejumlah 23 orang. Diharapkan dari diklat 
ini, para auditor dapat menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan 
yang rapi, lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai 
dengan ketentuan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan 
yang berlaku.

Rangkaian kegiatan pembekalan yang diselenggarakan 
oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah kegiatan 
awal di tahun 2009 yang merupakan bagian dari action 

plan 2009 Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
rangka peningkatan kualitas dan kompetensi untuk 
seluruh pegawai, baik penunjang maupun fungsional 
pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Program 
peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, disusun 
oleh Subagset Kalan bersama dengan Subag SDM 
Perwakilan Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan 
kualifikasi yang harus dimiliki oleh para pegawai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing 
dan kebutuhan Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Selatan secara umum. [im/hp]

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN MENUJU 
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YANG BERKUALITAS
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Para istri atau kaum wanita adalah manusia yang 
juga mempunyai hak tidak suka kepada laki-laki 
karena beberapa sifatnya. Karena itu kaum lelaki 
tidak boleh egois, dan merasa benar. Melainkan 

juga harus memperhatikan dirinya, sehingga ia benar-benar 
bisa tampil sebagai seorang yang baik. Baik di mata Allah, 
pun baik di mata manusia, lebih-lebih baik di mata istri. 
Ingat bahwa istri adalah sahabat terdekat, tidak saja di dunia 
melainkan sampai di surga. Karena itulah perhatikan sifat-
sifat berikut yang secara umum sangat tidak disukai oleh 
para istri atau kaum wanita.

Pertama, Tidak Punya Visi. Setiap kaum wanita merindukan 
suami yang mempunyai visi hidup yang jelas. Bahwa hidup 

ini diciptakan bukan semata untuk hidup. Melainkan ada 
tujuan mulia. Dalam pembukaan surah An Nisa’:1 Allah 
swt. Berfirman: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, 
dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. 

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menjelaskan bahwa 
tujuan hidup berumah tangga adalah untuk bertakwa 
kepada Allah. Takwa dalam arti bersungguh mentaati-
Nya. Apa yang Allah haramkan benar-benar dijauhi. Dan 
apa yang Allah perintahkan benar ditaati. Namun yang 
banyak terjadi kini, adalah bahwa banyak kaum lelaki atau 
para suami yang menutup-nutupi kemaksiatan. Istri tidak 
dianggap penting. Dosa demi dosa diperbuat di luar rumah 
dengan tanpa merasa takut kepada Allah. Ingat bahwa 
setiap dosa pasti ada kompensasinya. Jika tidak di dunia 
pasti di akhirat. Sungguh tidak sedikit rumah tangga yang 
hancur karena keberanian para suami berbuat dosa. Padahal 
dalam masalah pernikahan Nabi saw. bersabda: “Pernikahan 
adalah separuh agama, maka bertakwalah pada separuh yang 
tersisa.” 

Kedua, Kasar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa 
wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini 
menunjukkan bahwa tabiat wanita tidak sama dengan 
tabiat laki-laki. Karena itu Nabi saw. menjelaskan bahwa 
kalau wanita dipaksa untuk menjadi seperti laki-laki tulung 
rusuk itu akan patah. Dan patahnya berarti talaknya. Dari 
sini nampak bahwa kaum wanita mempunyai sifat ingin 
selalui dilindungi. Bukan diperlakukan secara kasar. Karena 
itu Allah memerintahkan para suami secara khusus agar 
menyikapi para istri dengan lemah lembut: Wa’aasyiruuhunna 
bil ma’ruuf (Dan sikapilah para istri itu dengan perlakuan 
yang baik) An Nisa: 19. Perhatikan ayat ini menggambarkan 
bahwa sikap seorang suami yang baik bukan yang bersikap 
kasar, melainkan yang lembut dan melindungi istri.

Banyak para suami yang menganggap istri sebagai 
sapi perahan. Ia dibantai dan disakiti seenaknya. Tanpa 
sedikitpun kenal belas kasihan. Mentang-mentang badannya 
lebih kuat lalu memukul istri seenaknya. Ingat bahwa istri 
juga manusia. Ciptaan Allah. Kepada binatang saja kita 

8 SIFAT LAKI-LAKI 
YANG TIDAK DISUKAI
Oleh: Wahyu Priyono, SE, MM, Kasie DIY-1, BPK RI Perwakilan Propinsi DIY
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harus belas kasihan, apalagi kepada manusia. Nabi pernah 
menggambarkan seseorang yang masuk neraka karena 
menyikas seekor kucing, apa lagi menyiksa seorang manusia 
yang merdeka.

Ketiga, Sombong. Sombong adalah sifat setan. Allah 
melaknat Iblis adalah karena kesombongannya. Abaa 
wastakbara wakaana minal kaafiriin (Al Baqarah:34). Tidak 
ada seorang mahlukpun yang berhak sombong, karena 
kesombongan hanyalah hak priogatif Allah. Allah berfirman 
dalam hadits Qurdsi: “Kesombongan adalah selendangku, 
siapa yang menandingi aku, akan aku masukkan neraka.” 
Wanita adalah mahluk yang lembut. Kesombongan sangat 
bertentangan dengan kelembutan wanita. Karena itu para 
istri yang baik tidak suka mempunyai suami sombong.

Sayangnya dalam keseharian sering terjadi banyak suami 
merasa bisa segalanya. Sehingga ia tidak mau menganggap 
dan tidak mau mengingat jasa istri sama sekali. Bahkan ia 
tidak mau mendengarkan ucapan sang istri. Ingat bahwa 
sang anak lahir karena jasa kesebaran para istri. Sabar dalam 
mengandung selama sembilan bulan dan sabar dalam 
menyusui selama dua tahun. Sungguh banyak para istri yang 
menderita karena prilaku sombong seorang suami.

Keempat, Tertutup. Nabi saw. adalah contoh suami yang 
baik. Tidak ada dari sikap-sikapnya yang tidak diketahui 
istrinya. Nabi sangat terbuka kepada istri-istrinya. Bila 
hendak bepergian dengan salah seorang istrinya, nabi 
melakukan undian, agar tidak menimbulkan kecemburuan 
dari yang lain. Bila nabi ingin mendatangi salah seorang 
istrinya, ia izin terlebih dahulu kepada yang lain. Perhatikan 
betapa nabi sangat terbuka dalam menyikapi para istri. Tidak 
seorangpun dari mereka yang merasa didzalimi. Tidak ada 
seorang dari para istri yang merasa dikesampingkan.

Kini banyak kejadian para suami menutup-nutupi 
perbuatannya di luar rumah. Ia tidak mau berterus terang 
kepada istrinya. Bila ditanya selalu jawabannya ngambang. 
Entah ada rapat, atau pertemuan bisnis dan lain sebagainya. 
Padahal tidak demikian kejadiannya. Atau ia tidak mau 
berterus terang mengenai penghasilannya, atau tidak mau 
menjelaskan untuk apa saja pengeluaran uangnya. Sikap 
semacam ini sungguh sangat tidak disukai kaum wanita. 
Banyak para istri yang tersiksa karena sikap suami yang 
begitu tertutup ini.

Kelima, Pembohong. Banyak kejadian para istri tersiksa 
karena sang suami suka berbohong. Tidak mau jujur atas 
perbuatannya. Ingat sepandai-pandai tupai melompat pasti 
akan jatuh ke tanah. Kebohongan adalah sikap yang paling 
Allah benci. Bahkan Nabi menganggap kebohongan adalah 
sikap orang-orang yang tidak beriman. Dalam sebuah hadits 
Nabi pernah ditanya: hal yakdzibul mukmin (apakah ada 
seorang mukmin berdusta?) Nabi menjawab: Laa (tidak). 
Ini menunjukkan bahwa berbuat bohong adalah sikap yang 
bertentangan dengan iman itu sendiri.

Sungguh tidak sedikit rumah tangga yang bubar karena 
kebohongan para suami. Ingat bahwa para istri tidak hanya 
butuh uang dan kemewahan dunia. Melainkan lenbih dari 
itu ia ingin dihargai. Kebohongan telah menghancurkan 

harga diri seorang istri. Karena banyak para istri yang siap 
dicerai karena tidak sanggup hidup dengan para sumai 
pembohong.

Keenam, Pengecut. Dalam sebuah doa, Nabi saw. minta 
perlindungan dari sikap pengecut (a’uudzubika minal 
jubn), mengapa? Sebab sikap pengecut banyak menghalangi 
sumber-sumber kebaikan. Banyak para istri yang tertahan 
keinginannya karena sikap pengecut suaminya. Banyak para 
istri yang tersiksa karena suaminya tidak berani menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. Nabi saw. terkenal pemberani. 
Setiap ada pertempuran Nabi selalu dibarisan paling depan. 
Katika terdengar suara yang menakutkan di kota Madinah, 
Nabi saw. adalah yang pertama kaluar dan mendatangi suara 
tersebut. Para istri sangat tidak suka suami pengecut. Mereka 
suka pada suami yang pemberani. Sebab tantangan hidup 
sangat menuntut keberanian. Tetapi bukan nekad, melainkan 
berani dengan penuh pertimbangan yang matang.

Ketujuh, Cuek Pada Anak. Mendidik anak tidak saja 
tanggung jawab seorang istri melainkan lebih dari itu 
tanggung jawab seorang suami. Perhatikan surat Luqman, 
di sana kita menemukan pesan seorang ayah bernama 
Luqman, kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa seorang 
ayah harus menentukan kompas jalan hidup sang anak. Nabi 
saw. Adalah contoh seorang ayah sejati. Perhatiannya kepada 
sang cucu Hasan Husain adalah contoh nyata, betapa beliau 
sangat sayang kepada anaknya. Bahkan pernah berlama-lama 
dalam sujudnya, karena sang cucu sedang bermain-main di 
atas punggungnya.

Kini banyak kita saksikan seorang ayah sangat cuek 
pada anak. Ia beranggapan bahwa mengurus anak adalah 
pekerjaan istri. Sikap seperti inilah yang sangat tidak disukai 
para wanita.

Kedelapan, Menang Sendiri. Setiap manusia mempunyai 
perasaan ingin dihargai pendapatnya. Begitu juga seorang 
istri. Banyak para istri tersiksa karena sikap suami yang selalu 
merasa benar sendiri. Karena itu Umar bin Khaththab lebih 
bersikap diam ketika sang istri berbicara. Ini adalah contoh 
yang patut ditiru. Umar beranggapan bahwa adalah hak istri 
mengungkapkan uneg-unegnya sang suami. Sebab hanya 
kepada suamilah ia menemukan tempat mencurahkan isi 
hatinya. Karena itu seorang suami hendaklah selalu lapang 
dadanya. Tidak ada artinya merasa menang di depan istri. 
Karena itu sebaik-baik sikap adalah mengalah dan bersikap 
perhatian dengan penuh kebapakan. Sebab ketika sang istri 
ngomel ia sangat membutuhkan sikap kebapakan seorang 
suami. Ada pepetah mengatakan: jadilah air ketika salah 
satunya menjadi api.

Demikianlah sedikitnya delapan sifat laki-laki (suami) 
yang tidak disuakai oleh kaum hawa (isteri). Kita sebagai 
suami, marilah kita berusaha secara maksimal untuk tidak 
memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga kita selalu disayang 
oleh isteri kita masing-masing. Wallahu a’lam bish showab.
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GENDIT AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

GENDIT

Oleh: Cris Kuntadi, MM, CPA

Aktiva tetap merupakan aktiva yang memberikan manfaat 
operasi lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode 
akuntansi. Oleh karena pemakaian, nilai aktiva akan berkurang 
bersamaan dengan jalannya waktu. Dalam dunia akuntan, 
berkurangnya nilai aktiva dikenal dengan istilah “penyusutan.” 

Pandangan akuntan tersebut jelas berbeda dengan dunia 
arkeolog. Ketika akuntan memberi nilai yang semakin rendah 
(depresiasi) atas barang yang dimiliki akan tetapi arkeolog 
justru akan meningkatkan nilai (apresiasi) suatu benda. 
Semakin berumur suatu barang bersejarah, akan semakin 
tinggi nilainya.

”Hindari menjadi istri akuntan dan berusahalah menjadi istri 
arkeolog!” Propaganda Ifat kepada para pegawai wanita yang 
belum menikah di Ruang Bidadari Hotel Mercure. Kebetulan 
Gendit mendengar propaganda yang mendiskreditkan akuntan 
laki-laki tersebut. Black campaign istilah para politisi.

”Kenapa emangnya Fat? Apakah mempunyai pengalaman 
kurang baik selama menjadi istri akuntan?” Selidik Gendit.

”Kalau jadi istri akuntan, maka kami sebagai istri akan 
didepresiasi sebagaimana konsep yang sangat dipegang para 
akuntan. Semakin tua, kami akan dinilai semakin rendah bahkan 
suatu ketika nanti, kami tinggal punya nilai scrap (residu/sisa). 
Kadang nilai residunya adalah ’nol’.” Jawab Ifat yang suaminya 
akuntan pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP).

”Lho, kalau mau nilainya tetap di mata suami yang 
akuntan, harus semakin baik pelayanannya, harus maksimal 
perawatannya, dan kalau perlu, sering-seringlah melakukan 
capital expenditure agar nilainya meningkat.” Gendit 
memberikan solusi.

”Kalau aktiva memang mudah melakukan capital 
expenditure, misalnya dengan melakukan renovasi. Lha kalau 

kami, apakah harus melakukan operasi bedah plastik? Jangan-
jangan, peningkatan nilai akibat operasi plastik tidak sebanding 
dengan biaya operasinya.” Ifat yang akuntan menunjukkan sifat 
aslinya yang selalu mengedepankan efisiensi (baca: ngirit).

”Kalau operasi plastik, jangan dong, apalagi sampai 
suntik silikon. Yang paling penting adalah kepribadian dari 
dalam dan tampil apa adanya sesuai dengan kepribadian 
kita. Walau panampilan dan wajahnya biasa-biasa saja, tapi 
harus berkarakter, berwawasan luas, enak diajak ngomong, 
rendah hati dan tidak sombong. Dijamin suami akan betah 
dekat dengannya dan akan tampil menarik dan mempesona. 
Kecantikan seperti itulah yang disebut inner beauty. Suatu 
kecantikan yang terpancar dari pribadi yang mempesona. 
Semua orang bisa memiliki inner beauty tersebut, asalkan 
dapat menjadi diri sendiri, tahu kelemahan dan kelebihan diri 
sendiri. Mau memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri, dan 
mau menggali dan mengoptimalkan potensi serta kelebihan 
yang dimilikinya.” Papar Gendit. 

“Caranya? Lakukan aktivitas akal, hati, dan anggota tubuh. 
Aktivitas akal dilakukan dengan mengisi akal pikiran dengan 
ilmu yang bermanfaat dan banyak tafakur. Aktivitas hati 
dilakukan dengan menjaga kebersihan hati dan menghilangkan 
penyakit-penyakitnya. Aktivitas anggota tubuh dilakukan 
dengan memperbanyak amal soleh dan olah raga teratur. 
Senam kegel juga perlu dilakukan.” Gendit menambahkan 
panjang lebar menjelaskan seolah-olah pakar inner beauty. 
Padahal, Gendit hanya membuka http://share.geocities.com/
euis1985/wanita.htm.

“Kok jadi jauh amat sampai ke inner beauty? Eh bang Ndit, 
ente kan juga akuntan. Apakah tidak mendepresiasikan nilai 
istri?” Ifat menyerang balik.

”Saya adalah akuntan sektor publik. Standar Akuntansi 
Pemerintahan memberikan opsi untuk melakukan depresiasi 
atau tidak. Bahasanya, ’aktiva operasional dapat disusutkan’. 
Kami tidak memilih opsi penyusutan. So, akuntan sektor publik 
tidak akan memandang bahwa semakin tua seseorang, semakin 
rendah nilainya. Bahkan kami telah meningkatkan nilai dengan 
melakukan revaluasi (penilaian kembali) atas aktiva tetap yang 
dimiliki sebelum tahun 2005.” Jawab Gendit.

”Alhamdulillah, saya sekarang bangga menjadi istri akuntan 
sektor publik.” Ifat menyimpulkan.

”Eh, Ifat sendiri kan akuntan. Apakah si abang yang auditor 
LKPP disusutkan?” Selidik Gendit.

”Wallahu a’lam Bang.” Jawab Ifat sambil ngeloyor ke ruang 
aerobik.
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AGAMA

Muhammad Wahyu Alfatih, BPK RI Perwakilan Propinsi DIY 

SINGKIRKANLAH...
8 PENGHAMBAT KEBERHASILAN 

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya 
untuk selalu berdoa kepada Allah SWT sebagai 
bentuk permohanan seorang hamba kepada 

Tuhannya. Salah satu doa yang diajarkan adalah ”Allahumma 
inni a’udzubika minal hammi wa hazn, wa a’udzubika minal 
’ajzi wal kasl, wa a’udzubika minal jubni wal buhl, wa 
a’udzubika min gholabatid daini wa kohrirrijaal”  yang artinya 
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari rasa kuatir dan 
sedih, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat lemah 
dan malas, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat 
pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadaMu dari 
jerat utang dan kekuasaan orang lain. 

 Doa tersebut mengajarkan kepada umat Islam 
untuk selalu berusaha dan memohon perlindungan kepada 
Allah SWT agar terhindar dari 8 sifat/keadaan yang 
dapat menjadi penghambat memperoleh kesuksesan atau 
keberhasilan, yaitu:

1. Kuatir (al-hammi)
Kuatir adalah perasaan takut yang menghinggapi 

seseorang akan kondisi atau keadaan di masa akan datang 
yang belum terjadi. Perasaan seperti ini adalah fitrah yang 
diberikan Allah SWT kepada setiap manusia. Hanya saja, 
bagi orang-orang beriman bisa menempatkan perasaan 
kuatir ini secara proporsional. 

Perasaan kuatir yang berlebihan akan menyebabkan 
seseorang selalu dihinggapi rasa was-was dan takut 
berbuat sesuatu. Sedangkan orang yang tidak mimiliki 
rasa kuatir akan bertindak tanpa perhitungan dan tidak 
berpikir panjang. Rasa kuatir yang berlebihan akan 
menjadi penghambat bagi seseorang untuk memperoleh 
keberhasilan atau keburuntungan. Makanya Rasulullah 
SAW mengajarkan kepada umatnya agar menghindari rasa 
kuatir yang berlebihan atau tidak proporsional tersebut.

Ada baiknya untuk menghindari rasa kuatir yang 
berlebihan, kita resapi pepatah dari para orang tua kita;”Jika 
ingin hidup jangan takut mati. Jika takut mati jangan hidup. 
Jika takut hidup mati saja”.   

2. Sedih (al-hazn)
Allah SWT menciptakan dunia ini sebagai tempat 

ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian keimanan ada 
dua bentuk; kenikamatan atau kesulitan. Kenikamatan 

menyebabkan seseorang 
menjadi bersuka cita, dan 
kesulitan menyebabkan 
seseorang menjadi bersedih 
atau berduka cita. Kesenangan 
dan kesedihan adalah 
fitrah manusia yang timbul 
sebagai refleksi spontan atas 
kenikmatan atau kesulitan 
yang diperoleh. Kesenangan dan kesedihan akan menjadi 
tidak baik jika direfleksikan secara berlebihan. Kesenangan 
yang berlebihan akan menjadikan seseorang lalai dan takabur, 
sedangkan kesedihan yang berlebihan akan menjadikan 
seseorang menderita dan melupakan dirinya.

 Kesedihan yang berlebihan dan berlarut-larut 
menjadi salah satu penghambat seseorang memperoleh 
keberhasilan, karena seseorang yang terjebak dalam 
kesedihan yang berlarut, akan menjadi tidak produktif. 
Jangankan berpikir untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan 
keluarga dan masyarakat, memikirkan dirinya sendiri saja 
sudah tidak ingat lagi, persis seperti orang yang hilang 
ingatan alias gila.

 Allah SWT mengingatkan kepada kita dengan ayat-
ayatNya sebagai berikut : 

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, 
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 
dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila 
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: ”Sesungguhnya 
kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali 
”. (QS. Al-Baqarah : 155-156).

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 
paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman (QS. Ali-Imran : 139)

3. Lemah (al-’ajzi)
Lemah adalah lawan kata dari kuat. Kuat adalah 

persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk 
mendapatkan keberhasilan. Kuat dalam arti kuat jasmani, 
kuat ruhani, dan kuat pikiran. Sebaliknya seseorang yang 
lemah jasmani, ruhani, dan pikiran akan dijauhkan dari 
keberhasilan. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan 
kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari sifat 

8
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lemah tersebut. 
Seseorang yang lemah jasmani berarti ia tidak memiliki 

fisik yang sehat dan bugar untuk menjalankan aktivitas 
sehari-hari. Ia mudah mengalami kelelahan fisik dan 
terkena penyakit yang disebabkan karena cara makan yang 
tidak sehat dan tidak pernah berolah raga. Seseorang yang  
lemah rohani  berarti ia tidak memiliki keyakinan yang kuat 
sehingga tidak memiliki kepercayaan diri, motivasi dan 
semangat dalam mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya. 
Seseorang yang lemah pikiran berarti ia tidak memiliki 
wawasan dan pengetahuan yang luas yang dapat digunakan 
untuk mempermudah dalam menjalankan kehidupannya.

Marilah kita renungi hadits Rasulullah SAW yang 
mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya kita 
menjadi orang yang kuat,  ”Orang mukmin yang kuat lebih 
Allah cintai dari pada orang mukmin yang lemah”. 

4. Malas (al-kasl)
 Kadangkala kegagalan terjadi bukan karena kita 

tidak mampu atau tidak sempat, tetapi karena kita malas 
untuk melakukan sesuatu. Biasanya rasa malas timbul karena 
lemahnya motivasi dan semangat atau ketidakmengertian 
tentang manfaat atau tujuan dari sesuatu tindakan yang 
akan diperbuat. 

 Setiap manusia dilahirkan di dunia ini dibekali oleh 
Allah SWT potensi yang luar biasa. Dengan potensi tersebut, 
sebenarnya setiap manusia sudah dibekali kemampuan yang 
memadai untuk menjalankan hidup dan kehidupannya 
selama di dunia. Sehingga keberhasilan atau kegagalan lebih 
banyak ditentukan oleh ada atau tidaknya semangat dan 
kemauan untuk berbuat.

 Seorang pelajar atau mahasiswa tidak berhasil dalam 
ujian atau nilainya pas-pasan, saya kira bukan karena mereka 
tidak mampu atau tidak pandai, tetapi karena mereka malas 
belajar. Seorang auditor tidak naik pangkat setelah 5 atau 6 
tahun, bukan karena mereka tidak mampu mengumpulkan 
angka kredit, tetapi karena malas melakukan sesuatu yang 
menyebabkan angka kredit mereka terpenuhi sebelum 4 
tahun.

 Mari kita renungkan firman Allah SWT berikut 
: ”Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?  
Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang 
memberatkan punggungmu? Dan kami tinggikan bagimu 
sebutan (nama)mu,  Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” (QS. An-Nasyroh)

5. Pengecut (al-jubni)
 Sifat pengecut dalam praktik kehidupan nyata 

terfleksi dalam sikap/perbuatan seperti tidak mau bersaing 
secara sehat, berlaku curang, tidak jujur, sikut kanan sikut 
kiri, mencari muka, menjelekkan/menjatuhkan orang lain, 
menghindari tugas/kewajiban, mengurangi timbangan, dan 

lain-lainnya.
 Sifat pengecut tersebut sangat berbahaya dan 

merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bagi 
dirinya sendiri, sifat pengecut menjadikan tidak punya rasa 
percaya diri dan mudah terombang-ambing mengikuti arus 
yang tidak jelas. Bagi orang lain, menyebabkan permusuhan, 
perpecahan, dan kekacauan.

 Untuk itu, jika ingin berhasil dalam kehidupannya, 
seorang muslim harus membuang jauh-jauh sifat pengecut 
tersebut. Lawan kata dari pengecut adalah teguh pendirian 
(tsabat). Mari kita renungkan ayat Allah SWT berikut : 

”Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu 
berhadapan dengan musuh, maka berteguh hatilah kamu 
dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 
berhasil”.

6. Kikir (al-buhl)
 Kikir adalah ketidaksukaan seseorang mengeluarkan 

sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain atau 
kepentingan umum. Sesuatu tersebut bisa harta benda, 
tenaga, maupun pikiran. Padahal Islam mengajarkan kepada 
pemeluknya untuk selalu membersihkan hartanya dengan 
mengeluarkan zakat, infak maupun shodaqoh. Islam juga 
mengajarkan kepada pemeluknya untuk berjuang dengan 
harta dan jiwanya. Dan Allah SWT menjanjikan balasan 
yang berlipat ganda kepada setiap orang yang membersihkan 
hartanya dan berjuang di jalanNya dengan memberikan 
sebagainnya kepada orang lain. Hal ini menunjukkan 
bahwa sifat suka memberi akan mendorong kemajuan dan 
keberhasilan diri sendiri maupun orang lain.

7. Jeratan utang (ghollabatid-daini)
Ada banyak cobaan hidup. Di antaranya berkisar masalah 

uang. Salah satu masalah yang kerap dijumpai berkenaan 
dengan uang adalah utang. Karena, kian hari utang menjadi 
sesuatu hal yang hampir tak bisa lagi terhindarkan. Hidup 
di dunia moderen nyaris berhimpit dengan utang. Bahkan, 
untuk sebagian orang, utang menjadi gaya hidup. Orang 
bisa dikatakan maju jika mampu berutang. Semakin banyak 
utang, semakin tinggi status sosialnya. 

Seorang mukmin adalah manusia yang tidak tertutup 
kemungkinan tergiring dalam pola hidup seperti itu. Bisa 
banyak sebab yang menjadikan utang begitu dekat. Bahkan, 
menjadi incaran. Mungkin, masalah kemampuan ekonomi 
sehingga utang menjadi pilihan terakhir. Masalahnya, 
mampukah seorang mukmin mengendalikan utang dalam 
kematangan dirinya. Utang beredar dalam batasan sarana 
yang hanya sebagai salah satu pilihan. Bukan sebagai tujuan. 
Jika utang menjadi tujuan, ia akan mengendalikan diri 
seseorang sehingga terpuruk dalam jurang kehancuran.

Betapa utang punya nilai bahaya yang lebih dahsyat 
daripada sebuah senjata yang mematikan. Bisa lebih ganas 
dari hewan buas mana pun. Di antara bahaya yang mengiringi 
belitan utang pada seseorang adalah membuat diri menjadi 
hina. Harga diri seorang mukmin begitu tinggi. Tak seorang 
pun yang mampu merendahkannya. Karena, mukmin 
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punya keterikatan dengan Dzat Yang Maha Tinggi dan 
Agung. Dan, seorang mukmin yang meninggal dunia demi 
mempertahankan kemuliaan itu, ganjarannya adalah surga. 
Namun, kemuliaan itu kadang memudar manakala ada 
cacat dalam diri seorang mukmin. Di antara cacat itu adalah 
ketidakberdayaan membayar utang. Saat itu juga, terselip 
dalam diri seorang mukmin itu perasaan rendah. Bahkan, 
hina. Bayang-bayang ketidakmampuan itu menjadikan 
dirinya tak lagi berdaya di hadapan orang lain. Terutama, 
orang yang memberi utang. Ia tak lagi mampu menangkis 
marah, celaan, bahkan gugatan hukum sekali pun.

8. Kekuasaan orang lain (kohrirrijal)
 Seseorang yang hidup dan kehidupannya selalu 

berada di bawah kekuasaan orang lain ibarat seorang budak 
yang hidup di bawah kendali majikannya. Orang seperti 
ini tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk 
menentukan keinginan dan tujuan hidupnya sendiri. Apa 
pun kata dan keinginan orang yang mengusainya, dia ikuti 
dengan penuh paksaan dan tekanan.

 Sebagai seorang muslim agar kita bisa maju 
dan berhasil dalam kehidupan ini, kita harus bebas dari 
kekuasaan orang lain. Kita hanya tunduk dan bergantung 
kepada pencipta dan pemilik alam semesta ini, yaitu Allah 
SWT. Mari kita renungkan ayat-ayat Allah SWT berikut :

 ”Katakanlah: ”Dia-lah Allah, yang Maha Esa.   Allah 
adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.  
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak 
ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlash 
: 1-4).

 Demikianlah, delapan sifat yang dapat menjadi 
penghambat bagi seseorang untuk memperoleh keberhasilan 
baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu marilah kita 

DIKLAT PEMERIKSAAN LKPD DENGAN 
PENDEKATAN AUDIT SISTEM DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 
PADA BPK RI PERWAKILAN 

SULAWESI SELATAN

Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi telah 
berkembang sangat pesat, di mana pemanfaatannya 
telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia, 
yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
dan keamanan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah 
daerah mulai memanfaat teknologi informasi dalam 
pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengharuskan 
para auditor untuk memiliki kemampuan yang baik 
dalam menganalisa sistem pengelolaan keuangan daerah 
dengan berbagai kecanggihannya untuk kemudian 
menentukan kelemahan dan keunggulan sistem serta 

dampaknya bagi penyajian laporan keuangan. Untuk itu 
penguasaan atas berbagai teknik audit dengan berbantuan 
komputer menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dan 
menjadi tuntutan profesionalitas yang tidak bisa ditawar 
lagi.

 Dengan pengetahuan menganalisa sistem 
pengelolaan keuangan terkomputerisasi dan 
mengaplikasikan teknik audit berbantuan komputer 
akan memudahkan auditor dalam menjalankan tugas 
pemeriksaan di lapangan dan menunjukkan profesionalitas 
auditor BPK RI kepada entitas pemeriksaan. Untuk 
menjawab segala kebutuhan tersebut, maka Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pusdiklat 
BPK RI menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Pendekatan 
Audit Sistem dan Teknologi Informasi selama 3 (tiga) hari, 
yaitu tanggal 16 s.d. 18 Maret 2009, dimulai pukul 08.00 
sampai dengan pukul 16.00 WITA, bertempat di lantai 1 
gedung Balai Diklat BPK RI di Makassar.

Peserta diklat adalah para auditor yang akan 
melaksanakan tugas pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah pada Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan sebanyak 40 (empat puluh ) orang. Materi yang 
diberikan pada hari pertama tanggal 16 Maret 2009 
adalah Pengenalan Aplikasi SIMDA oleh Taslim Rasyid dan 
Erwin Syafruddin dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota 
Makassar. Pada hari kedua tanggal 17 Maret 2009, materi 
yang diberikan pada sesi pertama adalah Konsep Audit IT/
IS dan Fokus Audit untuk LKPD TA 2008 oleh Yuan Chandra 
Djaisin kemudian dilanjutkan dengan materi Konsep 
Database pada sesi kedua oleh Risa Prakosa Mulya. Sesi 
ketiga pada hari terakhir tanggal 18 Maret 2009 berupa 
Praktek Audit dan Studi Kasus Audit IT/IS SIMDA dengan 
menggunakan Arbutus kembali dibawakan oleh Risa 
Prakosa Mulya. 

Dengan adanya Diklat Pemeriksaan LKPD dengan 
Pendekatan Audit Sistem dan Teknologi Informasi 
diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan 
keterampilan kepada para auditor mengenai proses 
pengelolaan keuangan daerah dengan sistem teknologi 
informasi serta melatih para auditor untuk melakukan 
pengambilan data yang tersimpan dalam database 
sistem pengelolaan keuangan daerah untuk kemudian 
dilakukan analisa dengan menggunakan software audit 
(Arbutus).[im/hp]
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Bagaimana mengurangi penggunaan plastik saat belanja?

TIPS

Sudah banyak orang yang mendiskusikan tentang 
pentingnya mengurangi pengunaan kantong 
plastik. Tapi berapa banyak yang sudah betul-betul 

berhenti memakai kantong kresek saat belanja?

Mungkin pertanyaan anda, “Memang kenapa tidak boleh 
pakai kresek? Kan, kresek itu gratis dan praktis?!” Betul! 
Namun, tiap tahun jutaan kantong kresek dibuang setelah 
dipakai hanya satu kali. Kresek jadi sampah--dibuang dan 
dibakar. Kemudian, kresek akan masuk ke got, menyumbat 
aliran air dan menyebabkan banjir.

Ayo, ikuti beberapa tips berikutnya supaya ketika anda 
diberikan kantong kresek saat di kasir, anda bisa jawab: 
“Tidak perlu, saya bawa tas sendiri!”

TIPS:

   1.  Masukkan tas belanja ke dalam tas (ransel) dan 
kendaraan anda. Biar anda tidak perlu pakai kresek 
lagi, simpan tas tersebut dibawah kursi sepeda 
motor, di di dalam mobil, atau di ransel anda... biar 
anda gak pernah bilang lagi “wadooooh, saya lupa 
lagi bawa tas belanja”.

   2.  Beli tas yang mudah dilipat dan dibawa ke mana-
mana

   3.  Mesh bagBawa kantong plastik yang bisa dipakai 
ulang untuk sayuran dan buah. Kemasan Ziploc 
bisa dipakai ulang, dan karyawan di pasar swalayan 
tidak keberatan kalau anda bawa kemasan sendiri 

   4.  Ingatkan kasir bahwa anda tidak perlu kantong 
kresek. Biasanya kasir secara otomatis memasukkan 
belanjaan si pembeli ke dalam kantong kresek. 
Saat akan membayar, katakan kalau anda tidak 
membutuhkan kantong plastik, sambil menunjukkan 
tas belanja yang sudah anda bawa.

   5.  Jelaskan pada kasir alasan anda membawa tas sendiri. 
Masih banyak orang yang tidak mengerti kenapa kita 
harus mengindari pakai kemasan plastik yang hanya 
dipakai satu kali. Kalau mereka paham alasannya, 
biasanya mereka akan mendukung upaya seperti ini, 
apalagi kalau anda sering belanja di pasar swalayan 
mereka.

   6.  Jika lupa membawa tas belanja dari rumah, masukkan 
belanjaan ke dalam ransel atau kantong celanamu. 
Jika hanya membeli produk yang berukuran kecil 
dan dalam jumlah sedikit, seperti permen, odol, 
sabun, baterai, atau air kemasan, bawa saja dengan 
tangan, atau masukkan ke dalam kantong celana 
atau tas.

//trie/disadur dari www.greenlifestyle.or.id/
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