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BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) merupakan salah satu unit

kerja dari 51 unit kerja yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset (BPKA) juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah yang disingkat dengan SKPKD dimana Kepala BPKA sebagai pengguna

anggaran/pengguna barang juga sebagai pengelola keuangan daerah. Kepala

BPKA sebagai Kepala SKPD mempunyai kedudukan sebagai pengguna

anggaran/barang harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya, sedangkan sebagai SKPKD, Kepala BPKA  berkedudukan sebagai

PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah (BUD).

5.1.1 Visi Misi Organisasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai moto “Kebersamaan Dan

Kerjasama Adalah Komitmen Kita”. Guna mewujudkan moto tersebut, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) mempunyai visi misi sebagai berikut:
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5.1.1.1 Visi BPKA

Visi BPKA Kabupaten Mojokerto adalah : “Tercapainya peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan

tugas pemerintahan dan pembangunan”.

5.1.1.2 Misi BPKA

Misi BPKA Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan dan menertibkan administrasi pengelolaan keuangan

daerah;

3. Inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah yang optimal;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menciptakan

profesionalisme aparatur.

Visi misi yang ada diatas, dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Mojokerto sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto. Adapun Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset;

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset.
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5.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Mojokerto terdiri atas Kepala Badan, Kesekretariatan, dan empat

(4) Kepala Bidang yang terdiri dari : Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan,

Bidang Pengelolaan Aset dan Bidang Akuntansi. Masing-masing Bidang dapat

dijabarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

5.1.2.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan

pengolahan data;

2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pertanggungjawaban keuangan;
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3. Pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana;

4. Pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

6. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat dan

investasi;

7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

5.1.2.2Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah;

2. penyiapan kebijakan umum APBD;

3. penyiapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

4. penyiapan petunjuk teknis dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran

(RKA) SKPD;

5. penyiapan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;

6. penyiapan petunjuk teknis dan evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD;

7. penyiapan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;

8. penyiapan rancangan APBD dan perubahan APBD;

9. penyiapan rancangan penjabaran APBD dan perubahan rancangan APBD;

10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

5.1.2.3Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
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2. penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan;

3. penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

4. penyusunan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;

5. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan

Keuangan;

6. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah;

7. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas;

8. pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran keuangan daerah;

9. penyelenggaraan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan

administrasi keuangan;

10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

11. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

5.1.2.4Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pendataan Barang Milik Daerah;

2. pengkoordinasian Barang Milik Daerah;

3. pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

4. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Masing-masing Sub Bidang dalam Bidang Aset mempunyai tugas sebagai

berikut:

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



41

1. Sub Bidang Pendataan dan Penatausahaan, mempunyai tugas:

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;

2. menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah;

3. menatausahakan Barang Milik Daerah;

4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan

penatausahaan Barang Milik Daerah;

5. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan

6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Aset.

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset, mempunyai tugas:

1. mengelola pemanfaatan Barang Milik Daerah;

2. melaksanakan pengamanan Barang Milik Daerah;

3. melaksanakan dan mengkoordinasikan penilaian, penghapusan, dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

4. melaksanakan dan mengkoordinasikan tuntutan ganti rugi atas Barang

Milik Daerah;

5. melaksanankan evaluasi dan  menyusun  laporan; dan

6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  Kepala

Bidang Pengelolaan Aset.

5.1.2.5Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengolahan data, verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi dan

penyusunan laporan keuangan daerah;

2. perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi

keuangan daerah;

3. penyusunan laporan prognosis dan keuangan daerah;
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4. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Masing-masing Sub Bidang dalam Bidang Perbendaharaan mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Bina Akuntansi, mempunyai tugas:

1. melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada seluruh

SKPD;

2. melakukan rekonsiliasi buku pembantu kas daerah dengan rekening koran

bank  dalam aplikasi;

3. mendokumentasikan bukti transaksi;

4. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan seluruh SKPD;

5. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan

6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi.

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan, mempunyai tugas:

1. melakukan evaluasi hasil jurnal transaksi yang telah dilakukan SKPD/

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

2. menginventarisir jurnal koreksi;

3. mengelola bukti pendukung laporan keuangan;

4. mengelola data hasil pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal;

5. menyiapkan bahan laporan prognosis;

6. menyusun laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan pemerintah

daerah;

7. melaksanankan evaluasi dan menyusun  laporan; dan

8. melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan  lain yang diberikan  oleh Kepala

Bidang Akuntansi.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



43

Berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai yang tertuang

dalam Peraturan Bupati tentang tata kelola organisasi BPKA dan sejalan dengan

pelaksanaan Visi Misi yang telah ditetapkan, maka keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi urusan

wajib Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berpinsip hukum,

keterbukaan, tranparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum. Untuk

menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktabilitas

dari administrasi publik, seluruh prosedur hukum harus diikuti untuk membuat

keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai negeri sipil dan

otoritas publik serta dapat dipertanggung jawabkan untuk mencapai Opini yang

baik (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

5.2. Implementasi Pengendalian Internal di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset berdasar kerangka COSO 2013

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa

informan yang berhubungan dengan pengendalian internal dalam pengelolaan aset

tetap beserta pelaporan keuangannya, berikut ini disajikan penerapan kelima

komponen pengendalian internal yang aktual dilakukan oleh BPKA dengan

berdasarkan pada komponen COSO 2013.

5.2.1 Control Environtment (Lingkungan Pengendalian)

Sesuai dengan kerangka COSO, control environtment lebih berhubungan

dengan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur
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organisasi, wewenang dan tanggung jawab, serta akuntabilitas sumber daya

manusia. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut perihal elemen-elemen yang

terdapat dalam control environment yang secara aktual dilakukan pada BPKA

serta evaluasi dengan kesesuaian pada konsep kerangka pengendalian internal

COSO 2013.

Pemahaman mendasar tentang integritas dan nilai etika sangat diperlukan

bagi setiap individu dalam sebuah organisasi. Nilai etika merupakan ilmu tentang

hak dan kewajiban yang secara moral berhubungan dengan nilai yang dianut

dalam masyarakat. Manajemen organisasi dalam hal ini harus mempunyai

komitmen dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan integritas dan etika

secara konsisten yang mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan

efisien mengingat BPKA bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan

Pemerintah Daerah yang salah satu tugas utamanya bergerak di bidang

manajemen aset pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala

BPKA (Ir. Mieke Juli Astuti, MSi.) sebagai berikut:

“Untuk komitmen yang pasti saya selalu berusaha memberikan
yang terbaik. Untuk integritas dan nilai etika di BPKA selalu
dinjunjung tinggi. Saya sebagai pimpinan setiap ada rapat rutin
perihal disiplin pegawai, selalu saya sampaikan akan pentingnya
kita selalu menjaga nilai etika. Baik etika ketika ada di dalam
maupun diluar kantor. Karena kita sebagai SKPD yang menjadi
jujugan dalam hal pengelolaan keuangan bagi SKPD lain harus
selalu memberikan contoh yang baik, ibaratnya kita adalah sebagai
penunjuk jalan bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan tugas
terkait keuangan pemerintah daerah.”
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Pemahaman Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga

memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dari

sisi integritas, secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui

BPKA sebagai SKPKD memberikan segenap kemampuan dalam melaksanakan

pekerjaannya. Bersama dengan pengawasan dari DPRD, BPKA secara aturan

terlibat secara langsung dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan

diakhiri dengan proses pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Kepala

Daerah di depan sidang paripurna DPRD untuk selanjutnya disahkan sebagai

Peraturan Daerah Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi (Drs. Zaqqi)

yang menyatakan:

“Untuk jajaran pimpinan daerah dalam hal ini Sekda dan pimpinan
DPRD sangat komit terhadap integritasnya. Hal ini dapat dilihat
dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran hingga tahap
laporan yang selalu diikuti sesuai dengan yang disyaratkan dalam
peraturan perundangan”.

Integritas terhadap pekerjaan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi.

Berdasar pengamatan yang penulis lakukan di Bidang Akuntansi, integritas

terhadap pekerjaan yang dilakukan masing-masing staff sudah cukup baik. Hal ini

dapat dilihat dari rutinitas harian yang telah dipantau dengan baik oleh dua kepala

sub bidang di bidang akuntansi. Bentuk nyatanya dapat dilihat dari tingginya

tingkat kehadiran pegawai dan aktivitas harian yang berupa rekonsiliasi informasi

laporan keuangan dengan bidang-bidang lainnya maupun dengan SKPD.
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Untuk nilai etika yang ada dalam BPKA selama ini tidak terdapat kasus-

kasus besar yang melanggar moral yang mempengaruhi organisasi secara

keseluruhan. Pelanggaran yang ada hanya sebatas disiplin pegawai yang masih

harus selalu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala BPKA

ketika peneliti menanyakan perihal ada atau tidaknya pelanggaran kode etik,

beliau menyatakan:

“Kalau penyimpangan saya kira ada. Namun hanya sebatas
disiplin pegawai. Saya selalu dilapori dari sub bagian kepegawaian
perihal tersebut. Bentuk pelanggaran yang lebih sering saya temui
ya terkait terlambat masuk kerja seperti itu. Untuk sanksi kita
sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Karena
badan tersebut yang berhak memberikan teguran secara tertulis
beserta sanksinya.”

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Pendataan dan

penatausahaan aset (Bpk. Dedy Ardianto, ST) yang menyatakan bahwa:

“Sangat berbeda antara BPKA dengan SKPD dalam hal ini yang
dikelola oleh kami adalah catatan-catatan. Berkaitan dengan nilai
kejujuran menurut saya di BPKA ini baik-baik saja, kasarnya mau
mencuri apa? Di BPKA hanya ada angka dan catatan-catatan aset
saja. Kecuali kalau SKPD dia memang memegang fisik atas
asetnya.”

Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam

mendukung keberhasilan kinerja di BPKA. Sebagai sebuah Badan yang salah satu

tugasnya melakukan koordinasi pengelolaan aset daerah, BPKA merupakan pusat

data baik keuangan maupun aset bagi seluruh SKPD yang didalamnya hanya

terdapat data-data dan catatan serta dokumen aset di seluruh  kabupaten

mojokerto. Sedangkan untuk aset secara fisik ada pada masing-masing SKPD

sebagai pihak pemakainya. Sehingga berdasar keterangan dari Kasubbid
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pendataan aset tersebut, tidak terdapat hal-hal yang melanggar etika dan nilai

kejujuran di dalam kantor berkaitan dengan penyalahgunaan fisik aset.

Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan berlangsung secara sehat

tanpa pernah ada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai norma dan etika

kerja. Hanya saja untuk kode etik di lingkup BPKA belum tertuang dalam sebuah

aturan atau kebijakan. Ketika peneliti menanyakan perihal keberadaan kode etik di

lingkup kerja, Kepala Bidang Akuntansi  yang menyatakan:

“Belum ada. Memang sebelumnya kita pernah membuat,semacam
road map atau schedule yang mana hal ini masih menjadi persoalan
ketika dilakukannya audit kinerja. Hal ini juga sebernarnya juga
telah menjadi temuan BPK yang menyarankan agar kode etik ini
segera diformalkan entah dalam surat edaran atau surat kepala
daerah”.

Dari pernyataan tersebut, BPK selaku pemeriksa sebenarnya  telah

memberikan rekomendasi kepada Pemda secara umum dan BPKA secara khusus

agar segera memformalkan kode etik kepada seluruh SKPD di Kabupaten

Mojokerto. Dengan adanya bentuk formal akan kode etik di seluruh jajaran

instansi Kabupaten Mojokerto harapannya akan memberikan semacam guidance

akan standar etika yang harus diperhatikan para PNS di lingkup Kabupaten

Mojokerto dalam bekerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Khususnya dalam hal ini BPKA memberikan pelayanan kepada para pihak ketiga

yang bekerjasama dengan  pengguna anggaran di masing-masing SKPD berupa

pencairan dana di bidang perbendaharaan. Untuk bidang akuntansi, bentuk

pelayanannya  adalah sebagai fasilitator dan koordinator bagi masing-masing

SKPD dalam hal laporan keuangan. Bidang akuntansi memberikan pelayanan

kepada masing-masing SKPD berupa konsultasi permasalahan yang berhubungan
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dengan laporan keuangan baik dari sisi teknologi informasi dalam hal ini software

SIMDA Keuangan maupun bimbingan teknis pencatatan laporan keuangan.

Koordinasi dan rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan salah satu

tugas utama di bidang akuntansi. Pekerjaan tersebut lebih mementingkan

bagaimana suatu sistem keuangan dan pelaporan dapat berjalan dengan baik

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketika terdapat lebih dari satu macam tugas

utama dalam sebuah organisasi, maka hal ini sedikit banyak  dapat menghadirkan

perbedaan kepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja personal. Istilah yang

kerap dikenali adalah rangkap jabatan, yang mana rangkap jabatan tersebut untuk

di instansi sektor publik seharusnya tidak terjadi. Namun hal ini masih saja

tedapat di unit / bidang akuntansi BPKA. Kepala Bidang Akuntansi yang

seharusnya hanya menjalankan tugas utamanya di BPKA, pada saat ini masih

diberikan kepercayaan oleh Kepala Daerah untuk menjabat sebagai Kepala Unit

Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas melakukan koordinasi seputar

pelayanan pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Perbedaan kepentingan antara atasan dengan bawahan yang terjadi dikarenakan

fokus pelaksanaan tugas yang terpecah, dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan tersebut dapat melemahkan kinerja karyawan yang

menganggap atasan mereka tidak dapat fokus pada tugas utamanya di BPKA.

Ketika disinggung perihal rangkap jabatan tersebut, Kepala Sub Bidang Bina

Akuntansi (Widayati Arif, SE ,MM.) memberikan pandangan:

“Kalau disinggung tentang double job yang dilakukan pimpinan
saya, ya bukan salah pimpinan saya, tapi lebih pada kenapa
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pimpinan yang lebih tinggi memberikan jabatan hingga rangkap-
rangkap seperti ini. Harusnya cukup satu jabatan saja  untuk satu
pekerjaan biar bisa lebih fokus.”

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan

Pelaporan (Siti Nadip Ulfiah, SE.) yang mengatakan:

“Kalau saya memandang atasan saya mempunyai rangkap tugas,
selain sebagai Kabid Akuntansi beliau juga sebagai Kepala ULP
yang secara tidak langsung sedikit banyak akan mempengaruhi
konsentrasi dari tugas utamanya sebagai Kabid. Pimpinan saya
selalu siap pada tugas yang diberikan baik dari ULP maupun
sebagai Kabid. Harusnya menurut pandangan saya salah satu tugas
tersebut dilepas agar konsentrasi dan prioritas terhadap
pekerjaannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.”

Dari penuturan oleh dua bawahan langsung dari Kepala Bidang Akuntansi

tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat semacam kekurang setujuan akan adanya

rangkap jabatan yang dilakukan. Hal ini secara tidak langsung dapat

mempengaruhi tingkat konsentrasi terhadap pekerjaan yang diemban. Pimpinan

akan cenderung terbelah fokusnya pada dua pekerjaan yang ada. Hal ini akan

dapat mempengaruhi bawahannya dalam bekerja. Independensi dalam pekerjaan

mutlak diperlukan guna menghindari adanya konflik kepentingan.

Berhubungan dengan adanya kemungkinan akan timbulnya konflik

kepentingan di suatu organisasi, diperlukan sebuah pengendalian internal yang

memadai yang mana salah satunya adalah keberadaan unit khusus yang dapat

menjalankan pengawasan terhadap tugas dan fungsi manajemen untuk

dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Ketika hal ini ditanyakan pada masing-

masing responden, jawaban yang diberikan ternyata senada. Bahwa unit khusus

tersebut sampai saat ini tidak ada. Menurut para informan, unit khusus tersebut
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seharusnya ada guna meningkatkan aspek pegawasan internal di sebuah organisasi

layaknya auditor internal di sektor swasta. Kepala bidang akuntansi memberikan

keterangan perihal keberadaan unit khusus tersebut bahwa secara nyata unit

khusus yang memantau perihal pengendalian internal organisasi belum ada,

namun menurut Kepala Bidang Akuntansi keberadaanya masih sebatas wacana

dan dalam proses pembahasan.

“Sampai saat ini actionnya belum dan masih dalam proses, hanya
kita sudah berusaha untuk membentuk peraturan bupati sesuai
saran dari BPK waktu itu. Kita sudah mencoba untuk memetakan
bagaimana kewenangan masing-masing anggota organisasi.”

Pernyataan dari Kabid Akuntansi tersebut senada dengan pernyataan dari

Kepala BPKA yang menghendaki adanya unit khusus yang melakukan

pengawasan pengendalian internal di instansi kerjanya. Beliau menyatakan:

“Kita sebagai organisasi sektor publik sebenarnya secara aturan
sudah diawasi oleh Inspektorat daerah. Hanya untuk yang secara
internal kita memang belum mengarah kesitu. Saya sependapat jika
seandainya hal itu ada. Dengan adanya pengawasan yang ada di
dalam organisasi saya rasa akan lebih baik lagi.”

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen, yang

menjadi pertanyaan adalah apakah expertise manajamen dalam hal ini jajaran

pimpinan di instansi BPKA telah memiliki latar belakang yang sesuai dengan sifat

organisasi dalam hal ini berhubungan dengan pengawasan pengelolaan dan

pelaporan keuangan? Kepala Bidang Akuntansi memberikan jawaban sebagai

berikut:

“Kalau dari sisi latar belakang pendidikan, semua jajaran pimpinan
di BPKA ini tidak ada yang sesuai dengan lingkup pengelolaan
keuangan. Pak Arif yang bertindak sebagai Sekretaris BPKA disini
bergelar Insinyur pertanian, sedangkan Bu Mieke yang bertindak
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sebagai Kepala BPKA merupakan insinyur geologi. Sedangkan
saya sendiri sebagai Kepala Bidang Akuntansi lulusan STPDN
yang lebih dikenal orang kerjaannya hanya baris berbaris. Kalau
dari sisi bagaimana semua pekerjaan yang dilakukan selama ini
saya rasa sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing.
Ibu kepala BPKA serta Sekretarisnya ketika ada suatu
permasalahan terkait laporan keuangan selalu berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan kita. Pokoknya selama ini prosesnya ngalir
dan ketika ada kesalahan langsung diperbaiki.”

Sedangkan untuk jawaban dari Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan

Pelaporan senada dengan pimpinan langsungnya yang mengatakan:

“Kalau saya memandang semua pimpinan saya secara latar
belakang memang bukan dari bidang akuntansi. Cuma dari sisi
pekerjaan yang dibebankan kepada beliau-beliau selalu siap sedia
untuk mengerjakan sesuai perintah yang diberikan atasan yang
lebih tinggi. Semua pimpinan saya mampu beradaptasi dengan
cepat pada lingkungan pekerjaanya.”

Hal ini juga senada dengan yang diutarakan oleh Kepala Sub Bidang Bina

Akuntansi yang mengatakan:

“Menurut saya macam-macam ya. Kalau Bu Kepala Dinas
basicnya insinyur, tapi orangnya care terhadap pekerjaan. Kalau
dibandingkan dengan kepala dinas sebelumnya, tingkat perhatian
dan komitmennya saya rasa lebih baik yang kepala dinas saat ini.
Dalam proses penyusunan laporan keuangan beliau sangat aktif
memantau dan memberikan arahan agar pekerjaan penyusunan
laporan keuangan dapat segera diselesaikan. Untuk penyusunan
catatan atas laporan keuangan, bu kepala dinas bahkan sampai
meminta saya untuk ditampilkan dalam slide dan dipresentasikan.
Beliau ikut mencermati, membaca dan menganalisis kata perkata
demi kesempurnaan laporan keuangan pemda. Jadi orangnya
sangat aktif kalau menurut saya.”

Dari beberapa keterangan dari informan tersebut, latar belakang atau basic

pendidikan sejatinya tidak terlalu berpengaruh terhadap jenis jabatan dan

pekerjaan yang diamanatkan kepadanya dalam hal ini melakukan pengawasan
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terhadap pengelolaan laporan keuangan. Organisasi pemerintahan dalam hal ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto cenderung kurang begitu

memperhatikan latar belakang pendidikan seseorang dalam jabatan yang

diberikan. Pemda lebih cenderung melihat pengalaman seseorang dalam

menempatkan personil dalam jabatan, bukan berdasarkan ilmu dan latar belakang

yang dimiliki. Dari informasi yang didapat dari Badan Kepegawaian Daerah, hal

ini juga lebih dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai

dengan bidang kerjanya di Pemkab Mojokerto sesuai golongan dan kepangkatan.

Untuk mencari kandidat seseorang yang sesuai dengan latar belakang atau sifat

organisasi dalam hal ini misalkan BPKA yang lebih cenderung teknis dengan

basic ekonomi keuangan menurut database kepegawaian tidak ada yang

memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikannya. Sehingga penempatan

personil dalam jabatan pimpinan tersebut lebih diutamakan pada faktor

pengalaman dalam menangani organisasi-organisasi sebelumnya. Yang secara

otomatis faktor usia dan prestasi kerja di instansi sebelumnya akan menjadi

pertimbangan yang utama.

Struktur organisasi merupakan garis wewenang dan tanggungjawab yang

menghubungkan arus informasi dan komunikasi. Pimpinan di BPKA menetapkan

struktur organisasi berdasarkan spesialisasi pekerjaan masing-masing personel. Di

BPKA terdapat 5 bidang yang saling bekerjasama dengan ending akhirnya berupa

produk laporan keuangan pemerintah daerah. Ditinjau dari bentuk strukturnya,

BKPA merupakan instansi yang berbentuk badan dengan unit terkecil yaitu sub
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bidang berjumlah 2 unit. Ketika penulis menanyakan perihal bagaimana bentuk

struktur organisasi BPKA kepada Kepala Bidang Akuntansi, beliau menjawab:

“Jujur harus kita akui, kalau misalkan BPKA ini berbentuk dinas,
maka akan ada tiga sub bidang yang mungkin akan lebih enak.
Sehingga bu Ulfi yang bertugas di unit pengolahan data dan
pelaporan tidak akan kerepotan. Sehingga sub bidang itu saya rasa
harus dipisah.  Jadi yang mengurusi pelaporan keuangan sudah
tidak ditambahi lagi dengan tugas-tugas terkait pengolahan data.
Tapi itupun bentuk dinasnya harus bidang akuntansi saja, tidak
seperti dulu ketika masih berbentuk DPPKA, bidang akuntansi
masih menjadi satu dengan bidang aset. Yang tentunya akan sangat
sangat berat tugasnya nantinya”.

Hal ini berbeda dengan jawaban dari kepala sub bidang pengolahan data

dan pelaporan yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya untuk hal ini lebih tergantung kepada
bagaimana tipikal pimpinannya. Mau struktur organisasinya dibuat
besar atau dibuat lebih kecil dibuat badan atau dinas kalau
pimpinannya mempunyai komitmen yang besar dengan unit
kerjanya ini maka hasilnya akan tentunya lebih baik”.

Pernyataan tersebut senada dengan Kepala BPKA ketika menyikapi

bentuk struktur organisasi khususnya yang ada pada Bidang Akuntansi yang

bertanggungjawab dalam hal pelaporan keuangan. Beliau menyatakan:

“Untuk pelaporan keuangan yang dalam hal ini merupakan
tanggungjawab dari bidang akuntansi, saya rasa dari segi struktur
organisasi sudah tepat ya. Ada dua sub bidang yang masing-
masing mempunyai peran dan tanggungjawab yang jelas dalam
melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas
melakukan pembinaan seputar pengetahuan tentang akuntansi dan
ada yang bertugas membuat laporan keuangan Pemda yang
merupakan gabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD.”
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Jika melihat bentuk struktur organisasi BPKA yang berbentuk badan, yang

mana ditiap bidang hanya terdapat 2 sub bidang yang menangani kegiatan yang

sifatnya sangat teknis, bentuk pemisahan tugas dan tanggung jawab harus jelas

dan terarah. Di bidang akuntansi terdapat dua unit sub bidang yang bekerjasama

dengan satu tujuan yakni menyusun laporan keuangan konsolidasian pemerintah

daerah. Berkaitan dengan hal ini, ketika Kepala Bidang Akuntansi ditanya

mengenai apakah seluruh karyawan telah memiliki job description yang jelas?

Beliau mengatakan:

“Untuk Jobdesk sudah jelas karena sudah diformalkan dalam
Perbup, saya sudah memerintahkan kepada staf untuk segera
dibagi-bagi. Karena untuk jobdesk ini sudah ada honornya
sehingga harus ada  outputnya dan berkaitan dengan kinerja
masing-masing individu.”

Hal ini sedikit berbeda dengan yang diutarakan oleh Kepala Sub Bidang

bina akuntansi yang mengatakan:

“Menurut saya sudah jelas. Untuk koordinasinya disini menurut
saya ndak bisa terpisah. Memang secara tupoksi sudah sendiri-
sendiri, namun secara prakteknya seringkali untuk kegiatan yang
sifatnya keseharian lebih kearah kerjasama dari seluruh anggota
bidang. Misalnya begini, mbak ulfi melaporkan laporan bulanan
LRA atau LO itukan menunggu hasil rekonsiliasi saya dengan
seluruh SKPD. Kalau rekon saya sudah seleseai, baru Laporan bisa
dicetak oleh sub bidang pelaporan.”

Sedangkan menurut pendapat dari Kepala Sub Bidang Pendataan aset

terkait SOP pada masing-masing unit kerja apakah sudah memadai atau kurang,

beliau menyatakan:

“Untuk prosedur kita sebenarnya sudah ada dalam Sisdur
Pengelolaan Keuangan dan Aset namun masih belum memadai.
Kita masih belum mempunyai SOP yang jelas terkait pengelolaan
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sistem bisnis yang kita butuhkan. Kita hanya membacanya dari
Permendagri 17 tahun 2007 dan PP 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan barang milik negara/darah.”

Berdasarkan pengamatan dari beberapa hal tersebut, untuk struktur

organisasi secara hirarki dan formalitasnya sudah ada dan berjalan sesuai Tupoksi

masing-masing. Hanya saja terdapat beberapa hal yang kerap dijumpai masih

sedikit menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Ketika struktur

organisasi telah dibuat dan diformalkan dalam bentuk Peraturan Bupati,

seharusnya ditiap pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan bentuk, struktur

dan wewenang tanggungjawabnya masing-masing. Uraian pekerjaan di bidang

akuntansi telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang

tata kelola organisasi BPKA, namun secara pelaksanaan khusus untuk

pelaksanaan kegiatan yang sifatnya rutin keseharian seperti koordinasi dan

rekonsiliasi data laporan keuangan dengan seluruh SKPD masih dilakukan secara

bersama-sama oleh dua sub bidang tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan

framework COSO hal ini dirasa masih kurang sesuai.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam setiap organisasi

baik di sektor privat maupun sektor publik sangat penting. SDM merupakan salah

satu aspek utama dalam mendukung kelancaran operasional kegiatan organisasi.

BPKA selalu mengupayakan untuk mendatangkan individu-individu yang

berkompeten dalam hal penatausahan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hanya saja hal tersebut masih terkendala dengan ketersediaan tenaga SDM yang
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sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan

dari Kepala BPKA yang menyatakan:

“Untuk hal terkait sumber daya manusia, BPKA selalu mencari
personel yang berkompeten di bidang keuangan. Kita secara
prosedural telah mengajukan permohonan penambahan jumlah
personel agar dapat memperkuat lagi kinerja pengelolaan
keuangannya. Hanya saja memang keputusan akhir ada di BKD,
diberikan atau tidak ya kita hanya bisa pasrah. Saya juga
memaklumi jika memang tidak dikasih, karena memang untuk
sumber daya manusia yang paham akan keuangan atau
backgroundnya akuntansi memang jarang. Apalagi  kebijakan
Pemda yang tidak mengangkat PNS selama lima tahun ini tentunya
sangat memberatkan kita yang sangat membutuhkan tambahan
tenaga.”

Terkait dengan komitmen pucuk pimpinan dalam mengembangkan dan

mempertahankan individu yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan

keuangan, Kepala Bidang Akuntansi juga memberikan keterangan sebagai

berikut:

“Sebenarnya usaha dalam mendatangkan personel yang mumpuni
sudah ada, pimpinan sudah pernah mengirimkan surat kepada
BKPP untuk meminta tambahan personil, tapi karena keterbatasan
SDM yang sesuai kualifikasi di Kabupaten ini sehingga usaha
tersebut tidak dapat berjalan.”

Hal ini senada dengan Kepala Sub Bidang Bina Akuntansi yang

mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau menurut saya komitmen pimpinan sudah tinggi.
Hanya saja sumber dayanya memang terbatas. Sudah lama
sebenarnya bidang ini meminta tambahan personel, tapi sampai
sekarang masih belum diberikan. Jadi komitmennya sebenarnya
ada tapi sumber dayanya yang tidak tersedia.”
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Pandangan yang sedikit berbeda diberikan oleh Kasubbid pengolahan data

aset perihal bagaimana tingkat ketersediaan SDM di lingkup kerjanya, beliau

menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya bukan di aspek cukup tidaknya SDM,
melainkan perlu dukungan utamanya di sistem aplikasi dan SOP
yang jelas. Jika kita mampu membuat sistem aplikasi yang baik
dan dukungan SOP yang jelas, dengan SDM yang sedikit pun saya
rasa dapat berjalan dengan lebih baik ketimbang SDM banyak
namun tidak didukung dengan sistem aplikasi yang memadai.”

Mengacu dari pernyataan di atas, keterlibatan sistem aplikasi dalam

menunjang kinerja organisasi sangat dibutuhkan guna menutupi aspek kebutuhan

SDM yang terbatas. Dengan semakin kompleksnya tingkat pekerjaan dalam

sebuah organisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM,

kehadiran sistem aplikasi sangat dibutuhkan guna mempercepat dan

memperlancar kinerja organisasi terkait kegiatan sehari-harinya.

Terkait dengan langkah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

dalam organisasi, dalam hal ini pengaplikasian reward and punishment dalam

sektor publik masih belum dapat ditemui layaknya seperti yang terdapat di sektor

swasta. Harapan akan adanya reward and punishment adalah terciptanya

persaingan peningkatan kinerja yang sehat diantara para staff. Namun hal ini

kembali pada sifat organisasi sektor publik yang belum dapat disamakan dengan

sektor swasta. Ketika penulis menanyakan terkait keberadaan sistem reward and

punishment kepada para informan, jawaban yang diberikan masing-masing

informan senada. Seperti pernyataan dari Kepala Bidang Akuntansi yang

mengatakan bahwa: “Selama ini untuk sistem reward and punishment tidak diatur

secara tegas dua-duanya.” Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Sub
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Bidang Bina Akuntansi yang menyatakan: “Tidak ada. Untuk reward dan

punishment mungkin tidak dikenal ya di sektor publik. Beda halnya dengan yang

ada di swasta.”

Pernyataan tersebut juga senada dengan pernyataan dari Kepala Sub

Bidang Pengolahan data dan Pelaporan sebagai berikut:

“Nah ini, saya sudah sejak lama ingin mengajukan perihal reward
punishment ini untuk segera dapat dilaksanakan. Namun
kenyataannya karena disini sektor publik tentunya beda dengan
sektor swasta, sehingga untuk ketegasannya masih sangat kurang.
Untuk sektor swasta reward dan punishmentnya jelas dan lebih
tegas.”

Komitmen akan pengembangan SDM dan kompetensi serta peningkatan

kinerja di BPKA selama ini menurut pengamatan penulis sudah cukup memadai.

BPKA telah memberikan upaya dalam mendatangkan dan mengembangkan SDM

yang sesuai dengan kompetensinya dalam hal ini yang mempunyai latar belakang

ekonomi akuntansi. Hanya saja ketika berhubungan dengan ketersediaan SDM

dan kompetensi serta kinerjanya belum dapat dibandingkan dengan sektor swasta.

BPKA belum menemukan solusi yang baik perihal pengembangan dan

peningkatan SDM dikarenakan terbatasnya akses dalam usaha rekrutmen SDM

yang dalam hal ini di pemerintah daerah diambil alih secara mutlak oleh Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) yang berhak dan bertanggungjawab atas rekrutmen

dan pengembangan SDM. BPKA tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut

dan mempertahankan kompetensi pegawainya sendiri, kewenangan tersebut ada

pada SKPD lain dalam hal ini BKD. Hal inilah yang menjadikan organisasi

pemerintahan cenderung kaku jika dibandingkan dengan sektor swasta yang dapat

menentukan sendiri kebijakan rekruitmen dan pengembangan SDMnya.
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Menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab merupakan kewajiban masing-

masing individu pada organisasi dalam menunjang pengendalian internal yang

baik. Masing-masing personil di BPKA melaporkan secara berkala dan

bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

yang tercermin dalam program dan kegiatan pada masing-masing bidang,

khususnya pada Bidang Akuntansi, program dan kegiatan utamanya adalah

kelancaran proses pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pentingnya pemahaman akan pengendalian internal kepada masing-masing

staf sangat diperlukan. Ketika penulis berusaha memperoleh informasi terkait

keberadaan semacam mekanisme dalam mendidik dan meningkatkan pemahaman

akan pentingnya pengendalian internal di BPKA, Kepala BPKA memberikan

keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk mendidik, kita selalu rutin mengadakan kegiatan
pembinaan pegawai. Hanya saja kalau dihubungkan dengan
pengendalian internal kita masih belum. Pembinaan pegawai yang
rutin dilakukan disini hanya sebatas bagaimana meningkatkan
tingkat disiplin pegawai.”

Keterangan dari Kepala BPKA tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

pembinaan rutin yang dilakukan tidak berhubungan dengan materi pengendalian

internal organisasi. Pernyataan tersebut senada dengan Kepala Sub Bidang Bina

Akuntansi yang menyatakan:

“Selama ini kita lebih kearah pembinaan staf saja. Bukan secara
spesifik menggali pemahaman pengendalian internal. Seperti
misalnya pengarahan jika ada yang datang terlambat ke kantor.
Menurut saya pemahaman SDM disini sebenarnya sudah cukup
paham. Hanya prakteknya yang masih minim.”
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Berdasar pernyataan dari para informan tersebut, untuk mekanisme terkait

peningkatan pemahaman pengendalian internal di BPKA masih belum ada dan

hanya sebatas pembinaan staf yang biasa dilakukan secara berkala. Pertanyaan

berlanjut ketika bagaimana jika terdapat permasalahan terkait minimnya

akuntabilitas dan tanggung jawab individu seperti misalnya perbuatan tidak jujur,

ilegal atau tidak etis? Kepala BPKA memberikan jawaban sebagai berikut:

“Jika ada pelanggaran semacam itu disini, langkah awalnya saya
serahkan dulu ke Kepala Bidang untuk diberi peringatan dan
teguran. Jika kedepannya masih juga diulangi, baru saya akan
memberikan laporan ke BKD untuk diproses sesuai bentuk
pelanggaran dan juga sanksinya.”

Jawaban tersebut senada dengan jawaban dari Kasubbid Bina Akuntansi

ketika diberikan pertanyaan yang sama, beliau memberikan jawaban:

“Hanya pembinaan langkah yang diberikan oleh organisasi. Namun
tindak lanjut nya masih tetap sama saja tidak ada perubahan yang
berarti. Yang sering terlambat masuk kantor, sampai saat ini ya
masih tetap saja terlambat. Meskipun sudah dilakukan pembinaan
berkali-kali.”

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pemahaman

pengendalian internal di suatu organisasi sangat diperlukan. Ketika individu

dalam sebuah organisasi hanya diberikan peringatan terkait pelanggaran

akuntabilitas yang dilakukan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan

kembali terjadi di waktu yang lain. Lain halnya ketika organisasi mampu

memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pengendalian internal suatu

organisasi termasuk didalamnya adanya ketegasan dan sanksi yang mengikat bagi

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



61

masing-masing individu, kemungkinan adanya perilaku negatif dari individu-

individu tersebut dapat dihindari.

Lingkungan pengendalian menurut kerangka COSO merupakan pondasi

dalam menopang komponen-komponen pengendalian internal yang lain. Menilik

fungsinya sebagai dasar dari beberapa komponen pengendalian yang lain,

lingkungan pengendalian disuatu organisasi diharapkan sesuai dengan prinsip-

prinsip dalam kerangka COSO (Rezaee, 1994). Lingkungan pengendalian pada

BPKA sudah cukup baik. Hanya masih terdapat kelemahan terkait pemahaman

akan akuntabilitas dalam pengendalian internal. Kelemahan akan akuntabilitas dan

tanggung jawab tersebut dapat diatasi misalkan dengan kebijakan atau mekanisme

pendidikan dan pelatihan yang secara intensif membahas praktek pekerjaan secara

teknis baik dari aparat inspektorat selaku badan pengawas pemerintah daerah

maupun dari BPKP selaku konsultan pengelolaan keuangan daerah.

5.2.2 Risk Assesment (Penilaian Resiko)

Konsep kerangka COSO dalam penilaian resiko (risk assesment) lebih

berhubungan dengan identifikasi resiko, materialitas dan analisa pengelolaan

resiko, pertimbangan potensi fraud dan identifikasi perubahan yang

mempengaruhi pengendalian internal.

Terkait identifikasi resiko pada pengelolaan keuangan daerah di BPKA

sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang menjadi resiko

BPKA dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah adalah tidak tercapainya

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



62

tujuan dan sasaran kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBD.

Meskipun hal ini bukan  mutlak sebagai tugas dari BPKA semata, namun secara

organisasi Pemda,  BPKA berperan sebagai koordinator laporan keuangan daerah

yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan konsolidasi dari

seluruh SKPD. BPKA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pembina dan

pengawas bagi SKPD lain dalam melaksanakan proses pengelolaan  keuangan.

Sedangkan terkait salah satu tugas utamanya dalam menjalankan manajemen aset

pemerintah daerah, resiko yang dapat ditimbulkan adalah terkait hilangnya nilai

informasi secara historis dari aset tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari

Kasubbid pengolahan data aset yang menyatakan bahwa:

“Resiko paling besar adalah tidak runtutnya informasi history dari
masing-masing jenis aset. Jika history dari aset tersebut terpotong
dan kita tidak mengetahui asal muasal baik harga perolehan
maupun cara perolehannya, bisa dikatakan kita telah kehilangan
aset tersebut. Jadi menurut saya resiko terbesarnya ya hilangnya
informasi terkait history aset tersebut.”

Runtutnya informasi historis bagi manajemen aset merupakan hal yang

paling menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan aset dinilai berdasarkan nilai

historisnya dan menjadi bahan rujukan dalam pengelolaannnya. Termasuk

bagaimana cara memperolehnya, berapa harga perolehannya, dari mana

didapatkan dan berbagai informasi dasar lain yang menyertainya. Resiko

kehilangan informasi ini merupakan salah satu resiko yang harus dihadapi dalam

manajemen aset pemda.

BPKA masih belum menerapkan identifikasi resiko atas seluruh kegiatan

pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Hal ini berimbas juga dengan belum

ditetapkannya ambang batas materialitas pada akun-akun dalam laporan
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keuangan. BPKA hanya melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan dan

memastikan bahwa semua kegiatan telah tepat tercermin dalam laporan keuangan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Bina Akuntansi yang menyatakan

bahwa:

“Biasanya untuk proses evaluasi kegiatan ini melibatkan antara
bidang pembangunan sekretariat daerah dengan BPKA. Kita selalu
mengirimkan laporan realisasi ke bidang pembangunan untuk
digunakan sebagai dasar pembuatan laporan fisik kegiatan.”

Dari pernyataan tersebut didapat hal bahwa selama ini BPKA hanya

melakukan evaluasi kegiatan secara berkala dengan pihak yang berkepentingan

dalam hal ini bidang pembangunan sekretariat daerah guna melakukan rekonsiliasi

penyerapan anggaran yang terekam dalam laporan realisasi anggaran untuk

dicocokan dengan serapan dalam kegiatan fisiknya. BPKA belum menunjukkan

identifikasi resiko yang mungkin ditimbulkan serta belum menetapkan ambang

batas materialitas pada akun-akun penyusun laporan keuangan.

Terkait unsur pengelolaan resiko, ketika penulis bertanya mengenai

apakah sudah terdapat proses pengelolaan resiko di BPKA khususnya di bidang

akuntansi, Kabid Akuntansi memberikan jawaban:

“Belum. Bahkan internal kita saja masih belum padu. Antar bidang
saja masih sering terjadi kesalah pahaman. Seringkali di BPKA ini
menganggap bahwa bidang akuntansi mengerti segala-galanya
terkait aplikasi keuangan SIMDA. Sebenarnya tidak, hal ini bisa
dilihat dari biaya pemeliharannya sebenarnya di bidang Aset.
Sehingga anggapan-anggapan semacam itu membuat opini bahwa
bidang akuntansi pasti bisa dan menguasai seluruh permasalahan
terkait SIMDA.”
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Berdasar keterangan dari Kabid Akuntansi tersebut, internal BPKA masih

belum memiliki pandangan yang sama akan pentingnya proses pengelolaan

resiko. Masing-masing bidang masih berpendapat bahwa hanya bidang akuntansi

yang mengerti semua permasalahan dan jalan keluar yang akan diambil. Jika

dipandang dari sisi keseluruhan organisasi, setiap permasalahan misalkan seperti

kurangnya pemahaman terkait jurnal koreksi antar bidang di BPKA, kurangnya

data pendukung dan dokumen bukti transaksi dalam laporan keuangan yang

dihasilkan, tidak sinkronnya data di bidang aset dengan bidang akuntansi, dan

banyak hal lainnya, baiknya dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.

Pengelolaan resiko diperlukan guna mengantisipasi keadaaan-keadaan yang

mungkin dapat terjadi di kemudian hari. Ketika suatu organisasi tidak memiliki

perhitungan dalam pengelolaan resiko, bisa dikatakan bahwa pengendalian

internal organisasi tersebut masih lemah.

Sedikit berbeda dengan pandangan di atas, Kasubbid pendataan aset

berpandangan bahwa resiko tersebut dapat dikelola dengan melakukan antisipasi-

antisipasi yang telah direncanakan sebelumnya. Ketika peneliti menanyakan

perihal bagaimana resiko-resiko yang ada dapat dikelola, beliau memberikan

keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya ya dengan melakukan antisipasi-asntisipasi.
Misal, setiap barang atau aset yang dibawa masing-masing
personel, baik digunakan di kantor atau dibawa pulang, maka harus
disertakan SK pemakai dan berita acara serah terima. Artinya jika
sesuatu yang terjadi pada barang tersebut menjadi tanggung jawab
si pemakai.”

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



65

Berdasar keterangan tersebut, resiko dari manajemen aset dapat dikelola

dengan melakukan antisipasi-antisipasi yang  tepat sasaran seperti pembuatan

aturan atau kebijakan setara Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebagai

panduan dalam pengelolaan aset. Kelengkapan-kelengkapan administrasi juga

tidak dapat dipisahkan dari unsur pengelolaan resiko tersebut. Bukti-bukti

dokumen yang menyertai penggunaan aset fisik juga diperlukan guna

mengantisipasi baik itu kehilangan atau kerusakan yang mungkin dapat terjadi.

Salah satu aspek penting dalam pengendalian internal adalah proses

identifikasi dan pengelolaan resiko. Hal tersebut perlu dilakukan guna

mengantisipasi adanya potensi fraud di kemudian hari (Hermanson, 2003).

Kejadian yang berhubungan dengan fraud ini pernah terjadi di lingkup Pemerintah

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011 silam terkait bocornya Kas Daerah yang

mengakibatkan hilangnya uang negara sebesar 39 Milyar Rupiah. Ketika penulis

mencoba menanyakan pendapat akan adanya fraud tersebut kepada para informan,

Kabid Akuntansi memberikan pandangan:

“Hal itu terjadi karena waktu itu memang ada kongkalikong dari
pelaku. Menurut saya bukan karena SPIP, lebih karena komitmen
sebenarnya. Karena faktanya yang bermain kan di level atas. Yang
akhirnya becik ketitik olo ketoro, siapa yang berbuat ya dia yang
menanggung resiko. Kasus itu dulu cenderung ngalir apa adanya
dan belum tertata by sistem.”

Keterangan yang berbeda diutarakan oleh Kepala BPKA yang

memberikan pandangannya akan kasus fraud tersebut, beliau memberikan

pandangannya sebagai berikut:

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



66

“Terkait hal itu, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa memang
pada saat itu tingkat kerawanan penyalahgunaan kewenangan
masih sangat tinggi. Jadi bisa dibilang bahwa hal itu bukan hanya
sekedar lolos dari pengawasan, namun dalam kacamata saya
memang untuk aspek pengendalian internal di Pemda ini saat itu
masih lemah. SP2D tidak dijadikan sebagai alat bayar yang sah itu
saja secara aturan sudah melanggar. Dan itu sudah berlangsung
lama sejak saya jauh belum berada disini.”

Pandangan Kepala BPKA tersebut sejalan dengan Kasubbid Bina akuntansi yang

mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya pengelolaan laporan keuangan saat itu sudah salah
sejak tahun 2002. SP2D bukan sebagai alat bayar. Pada saat itu
SP2D dikeluarkan hanya untuk sebatas memenuhi aturan. Padahal
riilnya uang keluar  dari Kasda melalui mekanisme cek. Salah satu
hal yang luput pengawasan waktu itu ternyata rekening pemdanya
dibuat ganda atau dipalsukan. Pada saat saya dulu masih di
Inspektorat, ketika saya melakukan review laporan keuangan,
pemda saat itu seringkali menolak untuk memberikan rekening
korannya dengan berbagai alasan. Dari situ waktu itu saya bisa
memberikan sedikit gambaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres
disini.”

Dari penjelasan diatas, secara komitmen memang terdapat “permainan”

diantara para pucuk pimpinan di Pemkab Mojokerto, namun secara teknis hal

tersebut juga merupakan indikasi atas lemahnya pengendalian internal. Hal ini

sebenarnya sudah cukup terpantau sejak lama oleh pihak inspektorat sejak tahun

2002, namun kembali lagi kepada komitmen pimpinan dikala itu yang masih lekat

akan budaya KKN, sehingga kasus tersebut mampu ditutupi selama 9 tahun

hingga akhirnya kasus tersebut terkuak di tahun 2011 dan memaksa mantan bupati

dan wakil bupatinya mendekam di tahanan dengan dakwaan tindak pidana

korupsi.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



67

BPKA dapat melakukan langkah antisipasi guna menghindari kejadian

fraud serupa terulang dikemudian hari dengan melakukan pengawasan yang lebih

tersistem dan mendalam dengan bantuan teknologi informasi yang telah diupdate

dengan peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan baik dalam SAP

maupun dalam Permendagri. Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti

terkait penggunaan sistem aplikasi keuangan, BPKA yang bekerjasama dengan

BPKP terkait penyediaan software aplikasi SIMDA Keuangan, telah menerapkan

dengan baik penggunaan SIMDA pada proses kegiatan pengelolaa keuangan

sehari-hari. Langkah-langkah pengamanan terhadap aset pemda telah diperketat

dengan meminimalkan potensi penyelewengan seperti otorisasi penggunaan

password dalam sistem aplikasi SIMDA. Langkah pengamanan lain terkait

manajemen aset juga telah dilakukan oleh BPKA seperti penyimpanan dokumen-

dokumen aset di lokasi yang terpisah dengan kantor dan dijaga dengan ketat oleh

penjaga keamanan. Hanya yang berkepentingan yang mendapat otorisasi

memasuki gudang arsip lokasi penyimpanan dokumen pendukung aset tersebut.

Hal ini seperti diutarakan oleh Kasubbid pendataan aset terkait antisipasi terhadap

adanya potensi fraud yang menyatakan bahwa:

“Kalau di manajemen aset saya rasa tidak ada potensi tersebut,
namun yang lebih saya rasa ada justru ada di tingkat SKPD karena
terkait penggunaan fisik asetnya. Kalau disini kan hanya ada data-
data angka dan surat-surat saja. Kami sudah mengamankan data-
data penting aset di lokasi khusus gudang arsip di luar area kantor
dengan penjagaan petugas kemanan. Potensinya hal buruknya lebih
ke arah bahaya kebakaran saja menurut saya yang tidak dapat
diprediksi.”
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Perubahan yang secara signifikan dalam sebuah sistem juga dapat

mempengaruhi pengendalian internal suatu organisasi. Dalam hal ini pemerintah

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 baru saja mengaplikasikan sistem

akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangannya. Dengan menggunakan

tool yang disediakan oleh BPKP yaitu aplikasi SIMDA Keuangan versi yang

terbaru, menurut beberapa informan sedikit banyak mempengaruhi pengendalian

internal organisasi. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari awal

instalasi aplikasi software tersebut hingga saat penulis melakukan penelitian.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan antara lain lemahnya pengendalian

aplikasi software yang masih sering terdapat bug dalam teknis bahasa

pemrogramannya. Hal ini juga ditambah dengan minimnya waktu asistensi yang

diberikan oleh BPKP dalam mengatasi situasi adaptasi perubahan sistem

akuntansi yang baru tersebut. Kabid Akuntansi juga menambahkan bahwa untuk

proses sosialisasi atas sistem aplikasi SIMDA Keuangan versi terbaru yang

mengusung basis accrual masih terus dilakukan kepada seluruh SKPD di

Kabupaten Mojokerto.

Perihal dampak terhadap laporan keuangan atas diberlakukannya sistem

aplikasi SIMDA keuangan terbaru yang berbasis accrual dinyatakan oleh

Kasubbid Bina Akuntansi sebagai berikut:

“Berdampak sekali. Kalau aplikasinya menurut saya sudah bagus,
cuman sekarang tinggal pengoperasiannya yang belum begitu
bagus karena masih dalam tahap pengenalan mungkin ya. Yang
namanya barang baru pasti ada proses adaptasi. Kita sekarang itu
sudah basis akrual. Artinya pendapatan atau belanja meskipun
belum kita terima dalam bentuk kas, harusnya kan ketika sudah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



69

dianggap sebagai hak pemerintah daerahkan sudah bisa diakui
sebagai pendapatan atau belanja. Kalau kita sudah menerbitkan
surat ketetapan pajak yang sudah ditanda tangani itu kan sudah
menjadi haknya pemerintah daerah, dan itu sudah diakui sebagai
pendapatan. Nah, saat ini hal itu belum bisa diinputkan ke aplikasi.
Hal ini karena ketidaktahuan SKPD sejak awal. Itu yang masih
belum begitu dapat diterima dengan baik oleh SKPD, sebenarnya
sudah lama saya melakukan sosialisasi ini, tapi semuanya juga
kembali ke SDMnya masing-masing.”

Proses adaptasi yang dijalankan atas versi terbaru dari SIMDA Keuangan

tersebut diakui oleh Kasubbid Bina Akuntansi terjadi sedikit kendala utamanya

pada proses pengoperasiannya. Terdapat sedikit perbedaan perihal

operasionalisasi menu dan tampilan yang baru. Hal ini bagi sebagian SKPD

utamanya yang baru ditugaskan oleh pimpinan SKPD dalam menangani SIMDA

keuangan terdapat sedikit kesulitan. Namun beliau beranggapan bahwa dengan

sosialisasi yang secara rutin dilakukan, pihaknya yakin bahwa proses adaptasi ini

akan berjalan dengan lancar hingga masing-masing SKPD mahir  dan dapat

melaksanakan proses tata kelola keuangan hingga pelaporan dengan baik.

Sedangkan dari sisi manajemen aset, perubahan sistem pengelolaan aset

sempat membuat BPKA kesulitan beradaptasi dari yang awalnya manual hingga

sampai saat ini menggunakan sistem aplikasi yang sudah tertata dengan baik. Hal

ini diutarakan oleh Kasubbid pendataan aset sebagai berikut:

“Berdarah-darahnya program SIMBADA kita jelas pada saat awal
proses instaling hingga adaptasi sistem baru itu. Sekarang kita
mencoba mengembangkan dari manual menjadi online berbasis
WEB. Jadi SKPD nanti kalau input data aset tinggal buka web, dan
secara real time dapat langsung terpantau di server kita. Dan dalam
waktu dekat rencana kita atas persetujuan pimpinan akan
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mengintegrasikan program aplikasi yang dipakai aset dengan yang
dipakai akuntansi dalam hal pembuatan laporan keuangan.”

Dengan digunakannya sistem aplikasi  manajemen aset berbasis teknologi

informasi, dapat mempercepat aliran data dan informasi aset diantara seluruh

SKPD.  Proses adaptasi penggunaan aplikasi yang awalnya dikerjakan dengan

manual hingga terkomputerisasi saat ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Diperlukan setidaknya 4 tahun dari awal proses installing hingga saat ini sudah

dapat dengan lancar digunakan. Ditunjang lagi dengan sistem yang sudah online

berbasis WEB, proses transfer data dan informasi dapat dipantau secara real time

oleh BPKA yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal

yang baik.

Dalam komponen penilaian resiko, BPKA tergolong masih sangat lemah

dalam mengimplementasikan pengendalian internalnya. Dari 4 prinsip komponen

penilaian resiko, hanya 1 yang telah diimplementasikan oleh BPKA. Kelemahan

tersebut antara lain dari sisi belum teridentifikasinya penilaian resiko, belum

terdapatnya proses pengelolaan resiko dan kurangnya pertimbangan akan adanya

potensi fraud dalam pengelolaan pelaporan keuangan. Hampir seluruh prinsip

dalam komponen penilaian resiko belum dapat dijalankan oleh BPKA. Hal ini

secara teknis dapat diatasi dengan bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini BPKP

sebagai konsultan pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian arahan dan

masukan terkait identifikasi resiko hingga pengelolaan resiko pengelolaan

pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan dan

pandangan kepada BPKA akan pentingnya aspek penilaian resiko bagi

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ADITYA DIMAS FAISALEVALUASI PENERAPAN SISTEM ...



71

keseluruhan proses kegiatan operasional khususnya dalam pengelolaan aset dan

pelaporan keuangan.

5.2.3 Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

Aktivitas pengendalian menurut kerangka COSO 2013 lebih terkait

dengan kebijakan pemilihan prosedur dan  pengembangan dalam aktivitas

pengendalian berbasis teknologi. Aktivitas pengendalian yang terkait dengan

BPKA khususnya di bidang akuntansi adalah terkait pengendalian kontrol aplikasi

keuangan yang digunakan oleh seluruh SKPD dengan BPKA berperan sebagai

penanggung jawab server sistemnya. Dikarenakan menyangkut pentingnya server

tersebut bagi pengelolaan laporan keuangan, maka diperlukan sebuah aktivitas

pengendalian yang memadai guna memberikan jaminan keamanan dan kelancaran

lalu lintas data keuangan di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Lalu lintas data keuangan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten

Mojokerto dipusatkan di BPKA selaku koordinator penatausahaan keuangan.

Seluruh kegiatan baik yang sifatnya dokumentasi berkas-berkas fisik pencairan

dana hingga pertanggungjawaban SPJ maupun  yang sifatnya aplikasi seperti

transfer data keuangan antara sistem aplikasi SKPD dengan SKPKD sebagai

server terjadi di BPKA. Dikarenakan server data keuangan berada di BPKA,

Kabid Akuntansi menyatakan bahwa pengendalian server BPKA perlu dilakukan

dengan baik. Pelaksanaan kontrol aplikasi berupa back up data secara berkala

mutlak diperlukan. Kabid Akuntansi menyatakan bahwa:
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“Memang back up data itu secara prinsip setiap hari ada. Saya
dilapori perihal back up data ini dari staf IT. Backup data disini
sudah diamankan di hardis eksternal untuk menjaga dari
kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi.”

Back up data server mutlak diperlukan sebagai sarana pengendalian

internal. Aktivitas pengendalian terkait back up data server aplikasi SIMDA

keuangan di BPKA dilakukan di Bidang Akuntansi secara berkala satu kali dalam

satu bulan yang dilakukan oleh Staf bidang akuntansi sekaligus bertugas sebagai

administrator program aplikasi. Tugas administrator program meliputi

maintenance yang dilakukan setiap hari baik terhadap server maupun program

aplikasi di seluruh SKPD. Menurut pandangan penulis, tugas sebagai admin

program yang hanya diserahkan pada satu orang bisa berdampak terhadap

kelangsungan dan kelancaran aktivitas operasional aplikasi keuangan. Ketika

suatu saat terdapat permasalahan terkait error yang terjadi kepada program

aplikasi dan di lain pihak admin yang bersangkutan berhalangan hadir, bisa

dipastikan aktivitas keuangan dapat terganggu. Proses transfer data dari SKPD ke

SKPKD menjadi tidak lancar. Tidak terdapatnya personel lain yang bertugas

sebagai back up dari admin tersebut dapat berdampak tidak baik.

Sedangkan bentuk aktivitas pengendalian pada pendataan aset telah di

formalkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2015 tentang

inventarisasi barang milik daerah. Menurut penuturan Kasubbid pendataan aset,

dalam Perbup tersebut inventarisasi barang milik daerah dimaksudkan untuk

menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Secara teknis, bentuk pengendalian dalam

inventarisasi barang milik daerah tersebut meliputi kegiatan pengakuratan
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pencatatan semua aset pemda dengan cara mencocokkan data dalam kartu

inventaris barang  dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap

aset-aset yang belum tercatat dengan menggunakan form KIB serta melakukan

verifikasi guna memperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan

kenyataan yang sebenarnya.

Setelah aktivitas pengendalian pada inventarisasi aset, langkah

pengendalian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah terkait verifikasi

data BMD yang menurut keterangan Kasubbid Pendataan aset telah diformalkan

dalam Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2014 tentang standar verifikasi BMD

pada sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Dalam aturan

tersebut telah dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam

memverifikasi aset seperti form yang dipakai seperti apa, dokumen yang

diperlukan apa saja, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan aktivitas pengendalian yang secara fisik dilakukan atas

asetnya, Kasubbid pendataan aset memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk itu, misal pada aset tanah, kita lakukan pematokan /
papan tanda kepemilikan. Sedangkan kalau untuk kendaraan, kita
lakukan apel kendaraan setiap tahun. Disitu semua kendaraan dinas
kita kumpulkan untuk kita data dan cek fisik. Termasuk
didalamnya cek tangan kepemilikan, cek STNK, cek kelayakan
dan lainnya.”

Berdasar keterangan di atas, bentuk pengendalian secara fisik telah

dilakukan atas semua aset yang telah dilakukan pendataan. Hal ini memberikan

gambaran bahwa aktivitas pengendalian di BPKA seperti pengamanan atas aset
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bergerak maupun tidak begerak telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan

dalam bentuk peraturan kepala daerah. Untuk aset tanah yang dari sifatnya

merupakan aset tidak bergerak telah dilakukan pengamanan dengan langkah

pematokan papan tanda kepemilikan pada unit fisik tanah. Dalam patok tersebut

tertera nama pemilik dalam hal ini Pemda Kabupaten Mojokerto dan  nomor

sertifikat tanah. Sedangkan pengamanan pada aset bergerak seperti kendaraan

dilakukan apel kendaraan yang rutin dilakukan setiap tahun. Tujuan diadakannya

apel kendaraan ini adalah untuk memastikan keberadaan fisik aset kendaraan

dengan melakukan pengecekan menyeluruh baik terkait status pemakai, surat-

surat kelengkapan kendaraan bermotor maupun kelayakan fisik kendaraan.

Terkait dengan pengembangan aktivitas pengendalian dengan basis

teknologi informasi di BPKA masih belum berjalan. Hal ini dikarenakan kendala

utamanya pada sistem yang digunakan masih offline. Sehingga tidak dapat dilihat

secara real time dalam melihat perkembangan dan monitoring pengelolaan

keuangan terhadap masing-masing SKPD. Hal ini seperti yang diutarakan oleh

Kasubbid Bina Akuntansi yang menyatakan: “Kalau untuk pengecekan rutin

sudah saya lakukan setiap bulan. Hanya kurangnya saya tidak bisa mengecek

secara realtime karena sistemnya belum online.”

Dari sisi masing-masing individu di Bidang Akuntansi sebenarnya

menghendaki diberlakukannya sistem online  dan terintegrasi antara SKPD

dengan SKPKD agar mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian terkait

operasional pengelolaan maupun pelaporan keuangan.Ketika penulis menanyakan
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perihal kesiapan penerapan sistem online aplikasi keuangan ini kepada Kabid

Akuntansi, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini masih belum siap. Bahkan BPK kemarin juga
merekomendasikan agar sistem aplikasi keuangan di Kabupaten
Mojokerto dibuat sistem online. Meskipun saya berpikir hal ini
tidak mudah untuk dilakukan terkait anggaran, basis data  dan
sarana prasarananya.”

Kendala utama penerapan sistem online ini masih berkutat seputar

besarnya anggaran yang diperlukan serta komitmen yang tinggi dari para pucuk

pimpinan. Ketika dilakukan studi banding pada pengelolaan keuangan di

Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan sistem aplikasi keuangan secara

online, anggaran bulanan yang diperlukan dalam menunjang sistem aplikasi

secara online mencapai angka Milyaran rupiah. Hal ini menurut Kepala Bidang

Akuntansi dirasa masih sangat berat ditambah lagi Kepala Daerah lebih

memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di hampir

seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Salah satu bentuk lain dari pengembangan aktivitas pengendalian berbasis

teknologi adalah terkait penggunaan user id dan password terhadap program

aplikasi yang dijalankan masing-masing SKPD. BPKA bekerja sama dengan

BPKP dalam hal penyediaan software aplikasi pengelolaan keuangan telah

memberikan pengendalian terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Masing-masing

SKPD telah diberikan user id dan password kepada personel yang berhak

menggunakan. Personel yang berhak dalam hal ini adalah Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) yang mempunyai tugas utama sebagai individu yang
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bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan di masing-masing

SKPD. Namun, meskipun demikian penggunaan user id dan password pada

masing-masing SKPD masih belum optimal ditinjau dari aspek pengendalian

internalnya. Hal ini diperkuat dari pernyataan Kasubbid Bina Akuntansi yang

menyatakan:

“Sebenarnya untuk pasword dan user id sudah ada di masing-
masing SKPD, hanya saja menurut saya masih lemah. Misal antara
bendahara dengan PPK paswordnya sudah sendiri-sendiri. Tapi,
karena yang mengerjakan aplikasi di SKPD ini hanya diwakilkan
satu orang akhirnya ya sia-sia paswordnya. Terus, ada beberapa
SKPD ada yang tahu paswordnya admin. Itu yang menurut saya
bisa berbahaya jika dibiarkan terus.”

Lemahnya pengendalian terkait user id dan password ini dapat

memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan operasionalisasi

penatausahaan keuangan (Klamm dan Watson, 2009). Dengan adanya beberapa

pihak yang bisa mengetahui password dari admin, maka dapat dipastikan bahwa

tingkat keamanan aplikasi tersebut lemah. Data-data keuangan yang sifatnya

rahasia akan dapat diakses oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan

berpotensi menimbulkan penyimpangan (fraudulent).

Aktivitas pengendalian dibuat oleh instansi melalui sebuah kebijakan dan

prosedur yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi.

Bentuk pengendalian yang mendasar adalah kepatuhan terhadap kebijakan dan

prosedur. BPKA sebagai organisasi pemerintahan yang menangani pengelolaan

keuangan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pelaporan keuangan telah

mengikuti kebijakan atau aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh
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pemerintah. Kabid Akuntansi menyatakan demikian dalam pernyataannya sebagai

berikut:

“Secara kebijakan dan aturan saya rasa secara nasional sudah ada,
kita ada Permendagri 64 Tahun 2012, dan PP 71 tahun 2010 yang
mengatur tentang aturan atau prosedur dalam pengelolaan
keuangan dan kebijakan akuntansinya.”

Sekumpulan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah

merupakan alat operasionalisasi dan pengendalian bagi seluruh instansi

pemerintah dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Pengelolaan laporan

keuangan di BPKA sesuai yang dinyatakan oleh Kabid Akuntansi selama ini telah

dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Termasuk dalam hal ini prosedur

akuntansi yang rutin dijalankan setiap bulanan hingga tahunan telah dijalankan

sesuai dengan pernyataan Kabid Akuntansi perihal pertanyaan dari penulis terkait

penerapan kebijakan aturan apakah telah dijalankan secara rutin? Beliau memberi

jawaban sebagai berikut:

“Sudah. Hanya untuk yang laporan Acrual masih belum karena ini
masih hal yang baru. BPKP sendiripun dalam asistensi dengan kita
masih belum begitu memahami juga. Jujur saja sistem acrualnya
baru bulan juli kemarin diinstal di sini, jadi masih dalam proses
adaptasi.”

Pernyataan dari Kabid Akuntansi tersebut senada dengan pernyataan dari

Kasubbid Bina Akuntansi dan Kasubbid Pengolahan Data dan Pelaporan  yang

menyatakan bahwa terkait dengan laporan baik yang bulanan dan tahunan telah

rutin dikerjakan. Hanya saja khusus pada laporan semesteran yang berbasis akrual

untuk tahun ini belum dibuat dikarenakan kendala teknis aplikasi SIMDA
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Keuangan yang masih dalam proses adaptasi, sehingga untuk laporan semesteran

masih menggunakan basis akuntansi cash toward accrual.

Beberapa prinsip dalam komponen aktivitas pengendalian telah

diimplementasikan oleh BPKA. Dari tiga prinsip dalam aktivitas pengendalian,

hanya satu prinsip yang belum dilaksanakan secara utuh oleh BPKA. Hal ini

berkaitan dengan pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian dengan

basis teknologi informasi. BPKA masih belum dapat menyediakan pengendalian

yang memadai terkait sistem informasinya yang masih offline. Dengan sistem

tersebut, aktivitas pengendalian dalam pelaporan keuangan tidak dapat dilakukan

secara real time dan dimungkinkan terdapat kesalahan-keasalahan dalam proses

yang tidak terpantau secara langsung. Aspek berikutnya adalah terkait

pengamanan aplikasi dalam bentuk otorisasi password dan user id yang belum

dapat diterapkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perilaku penggunasistem

aplikasi keuangan masih belum memahami akan pentingnya otorisasi dalam

penggunaan password serta user id.

Terkait permasalahan tersebut, BPKA dapat memberikan masukan kepada

pimpinan tertinggi pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah perihal

pentingnya penggunaan sistem online dalam pengelolaan keuangan secara umum

dan pelaporan keuangan secara khusus. Sedangkan seputar permasalahan dalam

penggunaan user id dan password yang masih belum seperti prosedur yang telah

ditetapkan, BPKA dapat memberikan sosialisasi tambahan kepada seluruh SKPD

tentang pentingnya pengamanan dalam akses aplikasi keuangan melalui
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penggunaan user id dan password tersebut. Dalam sosialisasi tersebut juga dapat

disampaikan perihal penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap akses aplikasi

keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam prosedur. Dengan adanya sanksi

tersebut, diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada user aplikasi akan

begitu pentingnya otorisasi atas program aplikasi keuangan.

5.2.4 Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)

Informasi dan komunikasi dalam proses pengelolaan keuangan khususnya

di BPKA mempunyai peran yang dominan. Informasi yang dihasilkan baik dari

internal maupun eksternal harus relevan dan berkualitas dalam mendukung proses

penatausahaan keuangan yang tujuan utamanya adalah tersajinya laporan

keuangan yang handal dan dapat dipercaya. Sedangkan komunikasi merupakan

sebuah proses yang berulang-ulang dalam mendapatkan, menyediakan dan

berbagi informasi terkait pelaporan keuangan untuk merancang, melaksanakan

dan melakukan pengendalian internal untuk menilai efektifitas pengelolaan

pelaporan keuangan (Moeller, 2011).

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, BPKA telah

mempertimbangkan penggunaan sumber informasi baik dari internal maupun

eksternal. Menurut para informan, sumber informasi yang didapat selalu terkait

baik dari pihak internal organisasi maupun eksternal karena hal ini terkait dengan

data keuangan yang melibatkan seluruh SKPD.

Dalam memperoleh informasi yang relevan terkait hal-hal yang

berhubungan dengan laporan keuangan, Kasubbid di bidang akuntansi turut aktif
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melakukan koordinasi baik dengan para stafnya maupun dengan seluruh SKPD.

Bentuk keaktifan tersebut dapat dilihat dari jadwal dan progres rekonsiliasi yang

telah dibuat. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kasubbid Bina Akuntansi

yang mengatakan:

“Bidang kita memperoleh informasi yang relevan yang terkait
dengan laporan keuangan tentunya dari para SKPD yang selalu
hadir disaat rekon dengan kita. Informasi tersebut dapat saja
berupa selisih data laporan keuangan antara SKPD dengan SKPKD
yang belum bisa ditemukan oleh mereka. Kita sebagai koordinator
menampung dan memberikan solusi berdasar informasi yang
didapat dari SKPD tersebut. Kita selama ini juga aktif memberikan
arahan kepada SKPD agar selalu memberikan semua informasi
yang ada di SKPD yang berhubungan dengan laporan. Misal
angka-angka persediaan di neraca SKPD apakah sudah sesuai
dengan kondisi fisiknya, kemudian apakah seluruh SP2D ditiap
bulan sudah diposting di aplikasinya, dan macam-macam informasi
yang lain.”

Data informasi tersebut sebelumnya juga telah dilakukan analisa terlebih

dahulu untuk menilai valid tidaknya informasi yang diterima. Hal ini sesuai dari

pernyataan Kabid Akuntansi yang menyatakan:

“Untuk proses analisa data sudah dilakukan oleh kepala sub
bidang yang membidangi. Artinya untuk rekonsiliasi sudah kita
lakukan setiap bulan. Saya rasa itu merupakan salah satu bentuk
kita memfilter data apakah sudah benar atau belum.”

Pentingnya menjaga validitas informasi dengan melakukan analisa data

dari informasi yang didapat merupakan langkah preventif  yang baik dalam

menunjang pelaksanaan pengendalian internal. BPKA dalam hal ini telah

melakukan langkah yang tepat dengan memperoleh data dan informasi dari
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internal BPKA sendiri maupun dari seluruh SKPD serta melakukan analisa

sebelum diproses dalam pengelolaan keuangan.

Sebuah organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk

tujuan dan tanggungjawabnya dalam mendukung fungsi pengendalian internal.

BPKA yang terdiri atas beberapa bidang yang saling terkait dalam proses

pengelolaan keuangan seperti bidang anggaran sebagai penyedia informasi

rencana dan besaran anggaran, bidang perbendaharaan sebagai pemroses data

belanja daerah, bidang aset sebagai pencatat aset-aset daerah yang dimiliki, dan

bidang akuntansi sebagai pihak yang menerbitkan laporan keuangan, memerlukan

komunikasi secara internal yang baik dari seluruh bidang yang saling berkaitan

tersebut. Untuk proses yang berlangsung saat ini sudah cukup baik. Hal ini sesuai

pernyataan dari Kabid Akuntansi yang menyatakan:

“Komunikasi internal sebenarnya sudah cukup bagus, namun
hasilnya masih belum sempurna. Pemahaman masing-masing yang
berbeda ini yang kadang-kadang menyulitkan kita sebagai
pengguna informasi akhir dalam penyusunan laporan keuangan.”

Dari pernyataan Kabid Akuntansi tersebut, dapat dilihat bahwa

komunikasi secara internal sudah berjalan cukup baik, namun terdapat sedikit

kendala utamanya pada sisi pemahaman masing-masing individu yang cukup

beragam akan proses penatausahaan dan pelaporan keuangan. Khususnya dalam

hal ini pemahaman akan teknis akuntansi yang bagi sebagian individu pada

bidang-bidang non akuntansi yang masih minim. Bidang akuntansi yang

mempunyai tugas utama sebagai penyusun laporan keuangan konsolidasi menurut
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Kabid Akuntansi seringkali harus memberikan pemahaman yang lebih detail

terkait perlakuan akuntansi yang tepat kepada seluruh bidang di BPKA.

Komunikasi yang terjalin melalui sebuah koordinasi internal di BPKA

merupakan perpaduan pertukaran data dan informasi keuangan pemerintah daerah

dari seluruh unit di bidang kerja. Masing-masing bidang mempunyai informasi

yang spesifik dan saling terkait, sehingga diperlukan sebuah komunikasi yang

baik guna menjembatani pertukaran informasi dan terhindar dari kesalahpamahan.

Terkait komunikasi yang terjalin di internal BPKA, Sekretaris BPKA (Ir. Arif

Munandar, MM.) yang bertindak sebagai fasilitator diantara seluruh bidang di

BPKA menyatakan sebagai berikut:

“Untuk komunikasi  internal di BPKA ini, saya selaku sekretaris
BPKA yang salah satu tugasnya sebagai penghubung diantara
seluruh bidang, selalu memberikan arahan agar pertukaran baik itu
data maupun komunikasi dapat dilakukan secara baik dan terarah.
Jangan sampai antar bidang nantinya merasa menang sendiri
karena informasi ini berkaitan dengan bidangnya sendiri. Padahal
kan seharusnya tidak seperti itu, seluruh informasi keuangan yang
ada di bidang-bidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Hanya memang masih terdapat beberapa masalah
komunikasi yang lebih dikarenakan pemahaman lintas bidang yang
masih belum optimal.”

Berdasar pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa informasi

keuangan yang ada di BPKA merupakan sebuah kesatuan yang saling terhubung

antara bidang yang satu dengan lainnya. Hal ini diawali dengan ketersediaan

anggaran, pelaksanaan belanja daerah, pencatatan aset daerah hingga pelaporan

keuangan yang melibatkan seluruh bidang di BPKA. Permasalahan yang

seringkali muncul seperti yang diutarakan Sekretaris BPKA tersebut lebih
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dikarenakan pemahaman di masing-masing bidang yang berbeda terkait beberapa

informasi yang sifatnya teknis. Seperti misalkan perbedaan pemahaman akan

pentingnya jurnal koreksi pada bidang akuntansi yang belum dapat dipahami oleh

bidang perbendaharaan ketika terjadi kesalahan penjurnalan pada bulan

sebelumnya. Hal ini yang memunculkan perbedaan pandangan diantara kedua

bidang. Permasalahan semacam ini dapat dicarikan jalan keluarnya dengan rutin

melakukan pertemuan dan pertukaran informasi antar bidang guna meningkatkan

pemahaman akan hal teknis yang terdapat pada masing-masing bidang tersebut.

Pandangan yang sejalan juga diutarakan oleh Kasubbid Pendataan aset

yang menyatakan:

“Yang sering terjadi salah paham antar bidang disini adalah terkait
proses penganggaran yang kurang jeli akan berpengaruh pada
pencatatan akhir di aset. Contohnya penganggaran pada
pengurukan tanah. Anggaran antara pengurukan tanah kemudian
selanjutnya dibiarkan atau ditanami akan sangat berbeda dengan
pengurukan tanah yang selanjutnya akan dibangun sebuah gedung
diatasnya. Hal ini menyangkut nilai kapitalisasi nantinya di
pencatatan. Hal semacam ini jika bidang angaran tidak cermat
dalam merencanakan alokasi anggarannya, maka sudah dapat
dipastikan akan menjadi bahan temuan bagi pemeriksa.
Komunikasi internal yang kurang akurat inilah yang kerap terjadi
disini.”

Peran komunikasi internal dalam sebuah organisasi sangat penting guna

menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan. Koordinasi dan komunikasi

yang baik antar bidang atau unit kerja sangat diperlukan. Berdasar penyataan

tersebut di atas, lemahnya pengendalian internal terkait komunikasi internal

disebabkan karena kurangnya koordinasi antar bidang dalam melakukan
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penganggaran hingga proses realisasinya. Ketidak cermatan yang terjadi terkait

informasi dalam sebuah anggaran kegiatan dapat berimbas pada informasi dalam

laporan keuangan.

Terkait komunikasi yang dilakukan secara eksternal dalam mendukung

pengendalian internal, BPKA telah melakukan proses komunikasi tersebut dalam

hal ini dengan BPKP selaku konsultan pengelolaan keuangan Pemda. Bentuk

komunikasi tersebut lebih pada asistensi operasionalisasi sistem aplikasi SIMDA

Keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasubbid Pengolahan data dan

Pelaporan yang menyatakan:

“Untuk komunikasi eksternal sudah pasti ada. Dalam hal ini
dengan SKPD , BPKP dan BPK. BPKP juga rutin berkala
memberikan pendampingan terkait sistem aplikasi SIMDA yang
telah dijalankan.”

Asistensi yang dilakukan oleh BPKP meliputi keseluruhan proses

pengelolaan keuangan dari pengelolaan anggaran hingga pada tahap pelaporan

keuangan. Peran BPKP sebagai konsultan pengelolaan keuangan sangat penting

khususnya dalam hal pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan berhubungan

dengan BPK selaku pemeriksa keuangan pemerintah daerah. Sebelum laporan

keuangan pemda diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, BPKA

selalu melakukan komunikasi dengan meminta pertimbangan dan arahan dari

BPKP terkait laporan keuangan yang telah disusun.

Berdasarkan informasi dan arahan yang diberikan oleh BPKP tersebut,

tidak seluruhnya data dan informasi yang didapatkan langsung dilaporkan kepada

pimpinan. Terdapat evaluasi yang dilakukan terlebih dahulu yang dilakukan oleh
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pejabat-pejabat yang ada dibawahnya. Terkait dengan hal ini, Sekretaris BPKA

memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk mekanisme semacam itu sudah dan memang seharusnya
dilakukan. Kita tidak bisa melaporkan informasi secara mentah-
mentah langsung kepada pimpinan. Ini tentunya kita koordinasikan
dengan para Kabid terlebih dahulu. Kita analisa terlebih dahulu
mana-mana yang patut dilaporkan dan yang tidak perlu. Jangan
sampai nantinya pimpinan salah paham terhadap informasi yang
kita berikan.”

BPKA dalam hal ini bidang akuntansi telah melakukan analisa terkait

informasi yang didapat dari pihak eksternal untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan

kepada pimpinan. Hal ini dilakukan pada setiap jenjang jabatan mulai dari

Kasubbid, Kabid hingga Kepala Badan. Informasi awal yang didapat dari

tingkatan jabatan terbawah telah dikomunikasikan dan dilakukan evaluasi secara

berjenjang dan runtut hingga kepada pimpinan organisasi.

5.2.5. Monitoring Activities (Aktivitas Pemantauan)

Aktivitas pemantauan terdiri atas kegiatan yang digunakan untuk

memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal

telah berjalan dengan baik. Termasuk dalam hal ini evaluasi atas kekurangan yang

terdapat didalamnya dikomunikasikan dan dilaporkan kepada jajaran pimpinan

untuk dapat diberikan arahan lebih lanjut.

Dalam menjalankan pengendalian internal, proses monitoring melibatkan

organisasi dalam melakukan pemilihan, pengembangan pelaksanaan evaluasi baik

yang dilakukan secara real time ataupun berkala untuk mengetahui apakah seluruh
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komponen dalam pengendalian internal telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Perihal bentuk aktivitas monitoring yang dilakukan oleh BPKA dalam

menjalankan salah satu fungsinya yakni pengelolaan laporan keuangan, evaluasi

monitoring secara berkala telah dilakukan secara rutin. Kasubbid Pengolahan data

dan Pelaporan dalam pernyataannya terkait bentuk monitoring yang dijalankan

dalam pengawasan terhadap pengelolaan pelaporan keuangan menjelaskan:

“Monitoring laporan keuangan sudah dilakukan melalui rekon
setiap bulan dengan seluruh SKPD. Bentuknya dilakukan secara
berkala. Untuk realtimenya masih belum. Diharapkan menuju
kearah itu, namun belum tahu kapan dapat terwujud.”

Dari pernyataan tersebut, aktivitas monitoring laporan keuangan yang

dilakukan masih secara berkala setiap bulan. SKPD setiap awal bulan selalu

melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan bidang akuntansi untuk memastikan

bahwa antara data yang dimiliki SKPD sinkron dengan yang ada pada SKPKD.

BPKA masih belum dapat menyediakan sistem monitoring pelaporan keuangan

secara online, sehingga  informasi yang didapatkan belum menunjukkan keadaan

aktual yang sebenarnya terjadi di masing-masing SKPD. Rekonsiliasi data yang

dilakukan saat ini teknisnya masih sebatas pertukaran data elektronik dengan

media flashdisc yang berisi file data-data keuangan dari aplikasi SIMDA pada

masing-masing SKPD. Guna meningkatkan kualitas pengawasan, organisasi

hendaknya menggunakan sistem ongoing monitoring yang secara teknis lebih

cepat dan realtime dalam memantau setiap informasi yang dihasilkan (Orenstein,

2009). Keunggulan sistem monitoring secara langsung tersebut setidaknya akan
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dapat meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat

langsung diberikan tindakan korektif.

Terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh satuan kerja diluar

organisasi dalam hal ini yang dilakukan oleh Inspektorat, dinilai masih belum

optimal. Penilaian tersebut berdasarkan penuturan dari para informan yang salah

satunya dinyatakan oleh Kasubbid Pengolahan data dan pelaporan yang

menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh inspektorat masih belum efektif dan

cenderung hanya sekedar rutinitas dalam melakukan tugasnya sebagai badan

pengawasan. Hal ini juga senada dengan yang dinyatakan oleh Kasubbid Bina

Akuntansi yang menyatakan:

“Selama ini kalau saya lihat fungsi dari Inspektorat masih kurang
efektif, karena mereka hanya fokus pada penyerapan anggaran
saja. Sedangkan fungsi kita sebagai SKPKD tidak pernah
diperiksa.”

Dari pernyataan tersebut dapat penulis gambarkan bahwa dalam

melakukan tugasnya sebagai aparat pengawas Pemerintah Daerah, inspektorat

hanya berfokus pada masalah penyerapan anggaran dan dokumentasi

pertanggungjawaban. Berkaitan dengan fungsi BKPA sebagai organisasi yang

melakukaan koordinasi pengelolaan keuangan daerah masih belum diawasi

dengan baik. Menurutnya hal-hal yang berkaitan seperti efektifitas sistem

informasi akuntansi dalam hal ini operasionalisasi SIMDA keuangan masih belum

tersentuh pengawasan oleh pihak Inspektorat. Kabid Akuntansi juga

menambahkan bahwa peran Inspektorat masih belum efektif, hal ini menurutnya

dapat dilihat dari pemahaman pihak Inspektorat akan basis akuntansi akrual yang
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masih kurang baik. Oleh karena hal itulah peran Inspektorat sebagai sebuah

organisasi pengawasan masih belum optimal dalam melakukan pengawasan di

seluruh aspek pengendalian.Untuk hal ini, pemerintah daerah melalui kepala

daerah dapat membuat kebijakan berupa pelatihan peningkatan peran inspektorat

dalam implementasi basis akrual dengan melibatkan BPKP sebagai pendamping

sekaligus pengawas bagi inspektorat dalam melakukan pemeriksaan kepada

seluruh SKPD.

Dalam melakukan aktivitas pengawasan, sebuah organisasi melakukan

evaluasi dan komunikasi akan kelemahan pengendalian internal yang ada dan

sesegera mungkin melakukan tindakan korektif. Aktivitas monitoring yang

dilakukan BPKA terkait pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah sudah

cukup memadai hanya saja terdapat beberapa masalah yang masih harus

diperbaiki. Hal ini berdasar pernyataan dari Kasubbid Bina Akuntansi yang

menyatakan:

“Monitoring selalu kita lakukan. Hanya masalahnya ada pada
masing-masing individu staf disini yang masih kurang
implementasinya. Misalkan pada rekonsiliasi kita setiap bulan
dengan SKPD, saya selalu meminta berita acara rekon agar dibuat.
Dulu sudah diperintahkan untuk membikin sendiri-sendiri sesuai
SKPD yang diampunya. Tapi kenyataanya tidak jalan. Saat ini
berita acara rekon sudah ada dibuatkan dan ditanda tangani, tapi ya
cuma sebatas tanda tangan saja tidak ada akuntabilitasnya dan
kepeduliannya sama sekali terkait substansi rekon itu sendiri.
Mereka tidak berusaha untuk melakukan konfirmasi SKPD mana
saja yang masalahnya masih belum clear.”

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Sub Bidang dengan para staf telah

di bangun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala sub bidang
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menjadi koordinator bagi para staff dalam melakukan rekonsiliasi dengan SKPD

di seluruh Kabupaten Mojokerto. Masing-masing staf telah dibagikan SKPD-

SKPD mana yang harus menjadi tanggung jawabnya. Proses monitoring yang

harus dijalankantelah diberikan panduan oleh Kepala sub bidang untuk dapat

dilaksanakan oleh para staf. Masalah yang sering muncul dalam proses monitoring

pelaporan keuangan adalah tingkat keseriusan kerja dan akuntabilitas dari masing-

masing staf yang masih lemah.

Kelemahan secara internal semacam ini bagi Kepala sub bidang telah

dilakukan evaluasi dengan memberikan tindakan korektif berupa alternatif

langkah-langkah lain yang dapat diambil. Namun, hal tersebut sampai saat ini

masih belum dapat menemui titik terang lebih dikarenakan faktor keseriusan dan

akuntabilitas pekerjaan masing-masing personel yang berbeda-beda.

Terkait dengan evaluasi kelemahan berdasarkan temuan dari pemeriksa

eksternal dalam hal ini BPK, BPKA telah melakukan tindakan korektif sesuai

yang telah direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal ini berdasar

pernyataan dari Kasubbid Pengolahan data dan pelaporan yang menyatakan

bahwa untuk semua temuan dari BPK yang menyangkut BPKA selaku

koordinator SKPD selalu ditindaklanjuti dengan tepat waktu. Sedangkan untuk

temuan yang lebih mengarah ke SKPD lain, hal tersebut menjadi kewenangan

Inspektorat selaku koordinator temuan dan rekomendasi BPK.
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