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Isu Seksi “Kerugian Negara”
Sidang pembaca Warta BPK yang budiman. 

Menginjak tahun 2017, isu seksi yang bergulir adalah soal “kerugian negara”. 
Sebelum melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, Aparat Penegak Hukum 
diharuskan membuktikan dahulu adanya unsur kerugian negara. Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) menjadi 
satu-satunya lembaga 
yang berwenangan 
menghitung kerugian 
negara.

Topik itu menjadi 
penting, khususnya bagi 
BPK, mengingat tugas 
tunggal menghitung 
kerugian negara yang 
cukup berat. Sekalipun 
dalam praktik, BPK 
bekerjasama dengan 
lembaga audit lain, 
toh yang keluar adalah 
lembaga BPK. Karena 
itu, tuntutan kredibilitas 
hasil audit penghitungan 
kerugian negara menjadi 
hal yang tak bisa 
dipandang sebelah mata.

Topik menarik itu kami angkat dalam Laporan Utama Warta BPK edisi Januari 
2017. Adapun sajian lain yang bisa Anda simak, adalah laporan hasil pemeriksaan 
yang cukup menyedot perhatian. Di antaranya adanya kasus hukum yang menjerat 
mantan Dirut Garuda. Nah, kebetulan BPK juga memiliki hasil audit di maskapai pelat 
merah itu.

Last but not least, Januari adalah “bulan BPK”. Di hari ulang tahunnya, BPK 
juga menggelar serangkaian kegiatan penting yang dilangsungkan di Magelang. 
Bersamaan dengan momen peresmian renovasi museum BPK di pusat eks 
Karesidenan Kedu, juga dilangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) BPK, yang 
membahas sejumlah agenda penting. Semua kami sajikan untuk Anda, pembaca setia 
Warta BPK. ***
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ApArAt penegak 
Hukum (ApH)  
kini  mesti  
ekstra  hati-hati 

bila ingin menjerat pelaku  
tindak pidana korupsi.  
pasalnya,  majelis hakim 
konstitusi yang diketuai,  
Arief Hidayat, memutuskan 
menghapus  kata “dapat” 
dalam pasal 2 ayat (1) dan 
pasal 3 Undang-undang 
Nomor  20 tahun 2001 
tentang pemberantasan 
tindak pidana Korupsi (UU 
tipikor). Alasannya, kata 
‘dapat’ dalam kedua pasal 
tersebut bertentangan 
dengan UUD 1945.  
Karena itu frasa ‘dapat’ 
tersebut juga dinyatakan 
inkonstitusional. Adanya frase ‘dapat’ 
selama ini telah menimbulkan ketakutan 
dan kekhawatiran dari pejabat pemerintah 
pengambil keputusan.

Untuk itu  menurut Arief Hidayat, 
dengan adanya putusan tersebut, delik 
korupsi yang selama ini sebagai delik 
formil berubah menjadi delik materil yang 
mensyaratkan adanya unsur kerugian 
keuangan negara harus dihitung secara  

pasti. Selama ini  frasa ‘dapat’ dalam 
kedua pasal tersebut menjadi delik formil. 
Sehingga dalam pratiknya seringkali 
disalahgunakan oleh aparat penegak 
hukum.

Maklum,  selama ini ApH memang 
seringkali serampangan dalam 
menentukan tersangka tindak pidana 
korupsi.  Bahkan terkadang tanpa bukti 
memadai ApH langsung menetapkan 
seseorang menjadi tersangka perkara 
korupsi. Kedepan ApH tidak bisa  

PUTUSAN MK: 
KERUGIAN NEGARA 
HARUS NYATA DAN PASTI
Sebelum melakukan penyelidikan tindak pidana 
korupSi, aparat penegak Hukum  diHaruSkan 
membuktikan daHulu adanya unSur kerugian 
negara. badan pemerikSa keuangan (bpk) 
menjadi  Satu-Satunya lembaga yang berwenang 
mengHitung kerugian negara.

sewenang-wenang lagi. Sebelum 
menyelidik  perkara korupsi ApH harus 
membuktikan dulu adanya  kerugian 
Negara.

Untuk lebih jelasnya pasal 2 ayat 
(1) menyebutkan, “Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling 
lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 
200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selanjutnya,  pasal 3 berbunyi, 
“Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta 
dan paling banyak Rp 1 miliar”.

Dalam putusannya, majelis hakim 
menilai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 
UU tipikor terkait penerapan unsur 
merugikan keuangan negara telah 
bergeser dengan menitikberatkan adanya 
akibat (delik materil). tegasnya, unsur 
merugikan keuangan negara tidak lagi 
dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus 
dipahami benar-benar sudah terjadi atau 
nyata  dalam tipikor.

Selama ini dalam pertimbangan, 
majelis hakim berpandangan, 
pencantuman kata ‘dapat’  di kedua 
pasal tersebut dalam praktiknya sering 
disalahgunakan untuk menjangkau 

Ketua MK  (petahana) Arief Hidayat
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banyak perbuatan yang 
diduga merugikan keuangan 
negara termasuk kebijakan 
atau keputusan diskresi atau 
pelaksanaan asas freies ermessen 
yang bersifat mendesak 
dan belum ditemukan 
landasan hukumnya. “Ini bisa 
berakibat terjadi kriminalisasi 
dengan dugaan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang,” 
kata Arief saat membacakan putusan.

Selain itu dalam pertimbangannya, 
majelis hakim juga menilai, ketika kedua 
pasal  tersebut dipandang sebagai delik 
formil, menyebabkan para pejabat 
publik takut mengambil kebijakan. Ada 
kekhawatiran  kebijakan yang diambil 
akan dikenakan tindak pidana korupsi. 
Akibatnya, terjadi stagnasi proses 
penyelenggaraan negara, rendahnya 
penyerapan anggaran, dan terganggunya 
pertumbuhan investasi.

Menuru majelis hakim, kriminalisasi 
kebijakan terjadi karena ada  perbedaan 
pemaknaan kata  ‘dapat’ dalam unsur 
merugikan keuangan negara oleh 
aparat penegak hukum. Akibatnya 
seringkali menimbulkan persoalan mulai 
perhitungan jumlah kerugian negara 
sesungguhnya hingga lembaga manakah 
yang berwenang menghitung kerugian 
Negara.

Dalam pertimbangan lain, majelis 
hakim juga berpandangan, kata “dapat” 
dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 
tipikor menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan secara nyata 
bertentangan dengan jaminan 
bahwa setiap orang berhak atas 
rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan dalam 
pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, kata “dapat” ini 
bertentangan dengan prinsip 
perumusan tindak pidana yang 
harus memenuhi prinsip hukum 
harus tertulis (lex scripta), harus 
ditafsirkan seperti yang dibaca 
(lex stricta), dan tidak multitafsir 
(lex certa).“ Ini bertentangan 
dengan prinsip negara hukum 
seperti ditentukan pasal 1 ayat 
(3) UUD 194,” lanjut Arief.

Menurut majelis hakim, penerapan 
unsur merugikan keuangan dengan 
konsepsi actual loss lebih memberi 
kepastian hukum yang adil dan sesuai 
upaya sinkronisasi dan harmonisasi 
instrumen hukum nasional dan 
internasional.  Karena itu, konsepsi 
kerugian negara yang dianut dalam arti 
delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat 
dikatakan merugikan keuangan negara 
dengan syarat harus adanya kerugian 
negara yang benar-benar nyata atau 
aktual.

Apalagi, pasal 1 angka 22 UU 
perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 
15 UU BpK telah mendefinisikan, kerugian 
negara/Daerah adalah kekurangan 
uang, surat berharga, dan barang, yang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai 
akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. Begitu juga dalam  
penjelasan pasal 32 ayat (1) UU tipikor 
yang menyebut secara nyata telah ada 
kerugian negara yang dapat dihitung oleh 
instansi yang berwenang atau akuntan 
publik yang ditunjuk.

Sebelumnya, lewat tim  
kuasa  hukum beberapa warga 
negara yakni Firdaus, Yulius 
Nawawi, Imam Mardi Nugroho, 
HA Hasdullah, Sudarno Eddi, 
Jamaludin Masuku, dan Jempin 
Marbun mempersoalkan pasal 2 
dan pasal 3 UU pemberantasan 
tipikor. Mereka meminta MK 
menghapus kata “dapat” dan 
frasa “atau orang lain atau suatu 

korporasi” di dua pasal itu. Kedua pasal itu 
dinilai multitafsir, ambigu, penerapannya 
tidak pasti, dan potensial disalahgunakan 
aparat penegak hukum.

pemohon menilai pemaknaan kata 
“dapat” pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 
tipikor menimbulkan ketidakpastian 
dan ketidakadilan bagi para pemohon 
yang berstatus sebagai terdakwa/
terpidana korupsi. praktiknya, adanya 
kata “dapat” menimbulkan rasa takut 
dan khawatir bagi orang yang sedang 
menduduki jabatan pemerintahan. 
Sebab, setiap mengeluarkan keputusan 
atau tindakan dalam jabatannya dapat 
terancam delik korupsi.

Menurut pemohon, pemahaman ini 
disebabkan implikasi putusan MK No. 003/
pUU-IV/2006 yang telah mengkualifikasi 
korupsi sebagai  delik formil sehingga 
pemaknaan unsur “merugikan keuangan 
negara atau perekonomian” tidak harus 
nyata terjadi. Faktanya tak jarang, unsur 
kerugian negara tersebut baru dihitung 
setelah ada penetapan tersangka korupsi. 
  

Kewenangan BPK 
Menghitung Kerugian 
Negara

Kewenangan menghitung 
kerugian negara  seringkali 
menjadi persoalan dalam 
proses persidangan 
tindak pidana korupsi. Ini 
terjadi lantaran, selama ini 
kewenangan lembaga yang 
berhak menghitung kerugian 
seringkali tumpang tindih. 
Dalam praktiknya, permintaan 
penghitungan kerugian negara 
oleh aparat penegak hukum 
diajukan kepada beberapa 
instansi yang berbeda. Sebagian 

Aparat Penegak Hukum
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permintaan diajukan kepada BpK dan 
sebagian lainnya dimintakan kepada BpKp. 

Adanya perbedaan mengenai 
pihak yang diminta untuk melakukan 
penghitungan kerugian negara,tersebut 
menunjukkan belum adanya kesamaan 
persepsi dikalangan Aparat penegak 
Hukum. perbedaan itu juga dapat 
menciptakan ketidakpastian hukum 
mengenai lembaga yang berwenang 
untuk melakukan penghitungan kerugian 
negara.

Buntutnya tidak jarang tersangka 
pelaku tindak pidana korupsi yang 
mempersoalkan kewenangan perhitungan 
kerugian  Negara. Salah satunya 
perkara  yang menimpa  mantan Dirut 
pLN Eddie Widiono Suwondho. Ia juga 
pernah mempersoalkan kewenangan 
perhitungan kerugian Negara. Saat itu 
melalui kuasa hukumnya, Eddy meminta 
kepada majelis hakim  agar penghitungan 
kerugian negara yang dilakukan BpKp 
dalam perkara tersebut tidak sah. Sebab 
hanya BpK yang memiliki kewenangan 
menghitung kerugian negara.

tak hanya itu, Eddy juga pernah 

mengajukan  uji materiil  pasal 
23E ayat (1)  Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2002 tentang 
pemberantasan tindak pidana 
Korupsi. Disana disebutkan, 
untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan 
satu Badan pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan 
mandiri.

Namun sayangnya, 
Mahkamah Konstitusi menolak 
permohonan uji materiil 
tersebut.  Menurut MK, 
dalam rangka pembuktian 
suatu tindak pidana korupsi, 
KpK bukan hanya dapat 
berkoordinasi dengan BpKp 
dan BpK, melainkan dapat juga 
berkoordinasi dengan instansi 
lain, bahkan bisa membuktikan 
sendiri di luar temuan BpKp dan 
BpK. KpK bisa mengundang 
ahli atau meminta bahan dari 
inspektorat jenderal atau 
badan yang mempunyai fungsi 
yang sama dengan itu. Bahkan, 

dari pihak-pihak lain (termasuk dari 
perusahaan), yang dapat menunjukkan 
kebenaran materiil dalam penghitungan 
kerugian keuangan negara dan/atau 
dapat membuktikan perkara yang sedang 
ditanganinya.

Sebenarnya ada sejumlah aturan yang 
memberikan kewenangan   BpK sebagai 
satu-satunya lembaga negara yang 
memiliki wewenang untuk melakukan 
penghitungan kerugian negara dalam 
proses peradilan. Diantaranya yakni  
pasal 23E ayat (1) UUD. Berdasarkan 
mandat konstitusi tersebut  BpK  memiliki 
wewenang untuk  melakukan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.

Selain itu, juga menunjuk pada pasal 
4 ayat (1) jo. pasal 4 ayat (4) jo. pasal 13 
Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 
tentang pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung  Jawab Keuangan Negara. 
Di sana disebutkan BpK berwenang  
melakukan pemeriksaan investigatif yang 
termasuk dalam pemeriksaan Dengan 
tujuan tertentu, guna mengungkap 

adanya indikasi kerugian negara. 
Selanjutnya pasal 11 huruf c Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2006 disebutkan 
BpK dapat memberikan keterangan 
ahli dalam proses peradilan mengenai 
kerugian negara.

Untuk memperkuat kewenangan 
BpK sebagai satu-satunya lembaga yang 
berwenang menghitung kerugian Negara, 
Mahkamah Agung pada 9 Desember 
2016 lalu telah mengeluarkan  Surat 
Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang 
pemberlakuan rumusan Hasil rapat pleno 
Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 
Sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bagi 
pengadilan (SEMA 4/2016). 

Surat Edaran yang disampaikan 
kepada Ketua pengadilan tingkat 
Banding dan Ketua pengadilan tingkat 
pertama di seluruh Indonesia itu, 
menyebutkan,  bahwa, Instansi yang 
berwenang menyatakan ada tidaknya 
kerugian keuangan Negara adalah Badan 
pemeriksa Keuangan (BpK)  yang memiliki 
kewenangan konstitusional. 

Dengan begitu badan-badan audit lain 
selain BpK, tidak berwenang menyatakan 
ada atau tidaknya kerugian negara. Badan-
badan audit lainnya, termasuk BpKp, hanya 
berwenang mengaudit pengelolaan 
keuangan negara. Semoga terbitnya 
Surat Edaran Mahkamah Agung ini bisa 
menjawab kesimpangsiuran lembaga 
yang memiliki  kewenangan menghitung 
kerugian Negara.  (bw) 

Mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho
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rApAt Koordinasi (rakor) 
pelaksana BpK tahun 2017 di 
Magelang, rabu (11/1) lalu, ada 
hal yang berbeda. Di sela-sela 

rakor, hadir Hakim Agung dari Mahkamah 
Agung (MA) Surya Jaya. Kehadiran 
Guru Besar Hukum pidana Universitas 
Hasanuddin, Makassar ini rupanya 
bermaksud mensosialisasikan salah 
satu kebijakan internal di lingkungan 
kerja MA, khususnya pada lingkungan 
peradilan.

Kebijakan internal MA tersebut adalah 
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 
tertanggal 9 Desember 2016. SEMA ini 
merupakan hasil rapat pleno Kamar MA 
yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar 
pidana, Kamar perdata, Kamar Agama, 
Kamar Militer, dan Kamar tata Usaha 
Negara. rapatnya dilaksanakan pada 
tanggal 23-25 Oktober 2016 di Bandung, 
Jawa Barat.

“Jadi, setiap dua tahun atau setiap 
ada kebutuhan, Mahkamah Agung 
melakukan rapat pleno di antara para 
Hakim Agung untuk membuat rumusan-
rumusan yang dibutuhkan oleh pencari 
keadilan,” Surya Jaya menerangkan. 

SEMA No. 4/2016 punya implikasi 
dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangan BpK, karena bersinggungan 
dengan pelaksanaan perhitungan 
kerugian negara. tak heran jika dengan 
keluarnya SEMA pada akhir tahun 
2016, pada awal tahun 2017 MA ingin 
mensosialisasikannya pada saat rakor 
pelaksana BpK tahun 2017.

Surat edaran MA ini sendiri ditujukan 
kepada para hakim, baik di tingkat 
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, 
juga para Hakim Agung. Inti surat agar 
diperhatikan mereka, soal bagaimana 
penetapan kerugian negara. 

Dari sisi kedudukan hukum, posisi 
SEMA tidak termasuk dalam hierarki 
sistem peraturan perundang-undangan. 
SEMA sebenarnya bersifat internal untuk 
menghimbau hakim. Jadi, kedudukan 
SEMA, hanya mengandung anjuran 
atau himbauan kepada para hakim di 
lingkungan peradilan. 

“Ada perkembangan hukum aktual 
yang perlu direspon, yang perlu diberi 

Sema no. 4/2016, 
kebijakan ma Soal 
kerugian negara
akHir taHun 2016 lalu, ma mengeluarkan Surat 
edaran yang punya implikaSi terHadap tugaS dan 
wewenang bpk dalam Hal penetapan kerugian 
negara. 

keadilan atau penjelasan maka dibuatlah  
SEMA melalui rapat pleno kamar,” jelas 
Surya Jaya.   

Berbeda dengan peraturan Mahkamah 
Agung (pErMA). pErMA masuk dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. 
Bersifat eksternal, mengikat ke luar. tak 
heran jika dalam proses penyusunannya, 
MA juga melibatkan para pemangku 
kepentingan terkait.

Walau bersifat internal dan hanya 
himbauan kepada para hakim, tetapi 
karena bersinggungan dengan tugas 
dan wewenang BpK, maka SEMA ini perlu Hakim Agung, Surya Jaya
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juga disosialisasikan kepada BpK agar BpK 
sendiri bisa mengantisipasi pelaksanaan 
dari SEMA tersebut. Apalagi, Anggota BpK 
Eddy Mulyadi Soepardi meyakini SEMA ini 
akan benar-benar diikuti oleh hakim. 

Oleh karena itu, Eddy mengingatkan 
perlunya kesiapan dari BpK sendiri jika 
ternyata semua perhitungan kerugian 
negara pada kasus-kasus tindak pidana 
korupsi yang bergulir di pengadilan harus 
dilakukan BpK. 

Jika itu terjadi, bukan hal yang 
mudah bagi BpK. Banyak sekali kasus 
tindak pidana korupsi yang telah masuk 
pengadilan. Di sisi lain, BpK perlu juga 
memperhatikan ketersediaan sumber 
daya manusianya. Jangan sampai tugas 
pemeriksa keuangan sebagai pemeriksaan 
mandatory terbengkalai karena sibuk 
dengan pelaksanaan tugas perhitungan 
kerugian negara. perlu dipersiapkan tidak 
hanya organisasi tetapi juga standard 
operating procedure (SOp) terkait hal 
tersebut. 

Secara umum, isi dari SEMA No.4/2016 
menekankan bahwa dalam perhitungan 
kerugian negara BpK punya posisi yang 
strategis dan sangat penting. Instansi yang 
berwenang menyatakan ada tidaknya 
kerugian keuangan negara adalah BpK. 

pentingnya peran BpK dikarenakan 
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang 
terkait dengan perhitungan kerugian 

negara, BpK memiliki landasan 
konstitusional yang sangat kuat dan 
lengkap. Mulai dari konstitusi Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, sampai aturan 
pelaksanaan di bawahnya seperti undang-
undang. Ada Undang-Undang (UU) No. 15 
tahun 2006 tentang BpK, serta paket UU 
Keuangan Negara.

Walau begitu, instansi lainnya seperti 
Badan pengawasan Keuangan dan 
pembangunan (BpKp) atau Inspektorat/
SKpD yang termasuk dalam Aparat 
pengawasan Internal pemerintah (ApIp) 
juga tetap berwenang melakukan 
pemeriksaan dan audit pengelolaan 
keuangan negara. tapi, tidak berwenang 
menyatakan atau men-declare adanya 
kerugian keuangan negara. 

Hal yang penting lainnya dalam SEMA 
No. 4/2016 adalah dalam hal tertentu 
hakim berdasarkan fakta persidangan 
dapat menilai adanya kerugian negara 
dan besarnya kerugian negara. terkait 
hakim yang dapat menilai adanya dan 
besarnya kerugian negara ini, menurut 
Suryajaya, menjadi hal yang baru walau 
sudah puluhan tahun dilakukan dan sudah 
menjadi yurisprudensi. 

Ia memberi contoh, pada suatu kasus 
tindak pidana korupsi, BpK menghitung 
besarnya kerugian negara dari kasus 
tersebut senilai rp1 miliar. tapi, dalam 
perjalanan kasus di pengadilan, si pelaku 

ada kesadaran untuk membayar ganti 
rugi dari nilai kerugian negara yang 
ditimbulkannya. Ia membayar rp850 juta. 

“Hakim bisa menilai, oh ini bukan 
lagi rp1 miliar kerugian negara, sisa 
rp150 juta, itulah yang kemudian hakim 
menjatuhkan unsur pidananya rp150 
juta,” ujar Surya Jaya. 

Dalam hal tertentu hakim dapat 
menilai adanya dan besarnya kerugian 
negara, Surya Jaya mengungkapkan, 
sebenarnya sudah puluhan tahun 
dipraktikkan. Dan, belum ada yang 
keberatan tentang kewenangan hakim 
yang dimaksud dalam SEMA tersebut. 

“Dalam praktik sebenarnya sudah 
yurisprudensi tapi kembali dituangkan. 
Ini sudah puluhan tahun dalam putusan-
putusan pengadilan. Setiap kita putus 
perkara korupsi, ini juga yang kita 
lakukan,” ungkap pria kelahiran pare-pare, 
19 Juni 1961 itu. 

Sementara itu, menurut Kaditama 

Binbangkum BpK Nizam Burhanuddin 
dengan dikeluarkannya SEMA No.4/2016 
ini MA ingin menegaskan kembali bahwa 
kewenangan penetapan kerugian negara 
itu ada pada BpK.   

“tentu BpK, dengan auditor, dengan 
pelaksana, akan mengantisipasi segala 
konsekuensi yang terkait dengan 
perkembangan dari kewenangan BpK 

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi

Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin
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ini dalam rangka menetapkan atau 
menyatakan adanya suatu kerugian 
negara,” ucapnya. 

Atas dasar itulah, menurut Nizam, jika 
nanti aparat penegak hukum meminta BpK 
untuk men-declare sebuah nilai kerugian 
negara, maka BpK harus siap untuk 
menghadapi itu. Kesiapan dari sisi teknis 
prosedural dan sisi substansinya. 

Perbedaan Perhitungan
Latar belakang dikeluarkannya 

SEMA No.4/2016 untuk mengupayakan 
masalah perbedaan perhitungan kerugian 
negara antara BpK, BpKp, atau ApIp dalam 
hal ini inspektorat di 
kementerian/lembaga 
pada pemerintahan 
pusat dan inspektorat 
daerah pada 
pemerintahan daerah. 
Hal ini juga disampaikan 
Surya Jaya.

Ia menuturkan, 
ada persoalan 
mendasar yang sering 
dihadapi para hakim di 
lingkungan peradilan. 
persoalan mendasar itu 
soal siapa sebenarnya 
yang berwenang 
menghitung kerugian 
negara serta hasil 
pemeriksaan kerugian 
negara atau perhitungan 
kerugian negara sendiri 
yang berbeda-beda. 

Ada banyak 
perdebatan soal siapa 
yang sebenarnya 
berwenang dalam 
menghitung kerugian negara. Dalam 
praktiknya, ada beberapa lembaga atau 
instansi yang bisa melakukan perhitungan 
negara dan kerap dipakai sebagai bukti 
pengadilan, seperti BpK, BpKp, ApIp, dan 
Akuntan publik. 

persoalan yang muncul kemudian, 
ternyata hasil dari perhitungan kerugian 
negara dari masing-masing mereka 
kerapkali berbeda satu sama lain dalam 
satu kasus saja. Ini justru membingungkan 
para hakim yang akan memutuskan suatu 
perkara. 

“Kalau hasil pemeriksaannya beda-
beda, gimana hakimnya, dia milih BpK, 
milih BpKp, jadi di lapangan ini, kalau 
kita bicara normatifnya jelas. Di undang-
undang, BpK kalau bicara normatif jelas. 
Kalau nggak salah, di pasal 9 UU 15 
tahun 2004, hasil pemeriksaan ApIp bisa 
digunakan BpK, tetapi secara faktualnya 
ini masih belum sesuai undang-undang, 
karena semua jalan masing-masing, ini jadi 
problem di lapangan,” tuturnya.

Atas dasar itu, karena SEMA juga 
bersifat himbauan saja, Surya Jaya 
menyatakan pentingnya sinergi dan 
koordinasi antara BpK dan ApIp, baik itu 

BpKp, maupun inspektorat, dan pihak lain 
yang bisa menghitung kerugian negara. 

“Jadi, saya bincang-bincang dengan 
teman-teman di Mahkamah Agung, 
ingin mengatasi bagaimana sebenarnya 
supaya antar lembaga pemeriksa ini bisa 
berjalan bersinergi, ini yang dibutuhkan 
sebenarnya. Jadi, persoalan hari ini, 
bagaimana lembaga pemeriksa ini 
bisa berjalan dengan bersinergi sesuai 
tugas dan kewenangan masing-masing,” 
paparnya.

Secara pribadi, Surya Jaya 

berpendapat, jika memang dalam 
undang-undang, BpK bisa menggunakan 
hasil pemeriksaan instansi lain atau 
ApIp misalnya, bisa dilakukan dalam 
perhitungan kerugian negara. Hal ini 
untuk menghindari terjadinya perhitungan 
kerugian negara yang berbeda. 

Ia menekankan pentingnya peran 
pembinaan BpK ke depan. terutama 
pembinaan terhadap ApIp atau pihak 
yang bisa menghitung kerugian negara. 
Salah satu yang paling disorot bagaimana 
standar perhitungan kerugian negaranya 
sama, sehingga hasilnya pun sama. 

Di sisi lain, walau terjadi perbedaan 

perhitungan besaran kerugian negara 
antara satu dengan yang lainnya, 
dengan SEMA No.4/2016 diharapkan bisa 
memecahkan masalah ini. Jika nantinya 
perhitungan kerugian negara oleh 
BpK yang diutamakan oleh para hakim 
pengadilan dan bergulir terus, maka hal 
itu akan bisa menjadi yurisprudensi.

“Kalau sudah yurisprudensi maka 
kekuatannya itu sama dengan ketentuan 
yang lain. Jadi, kalau diikuti pengadilan, 
maka itu bisa menjadi sumber hukum,” 
ucap Surya Jaya.  and

11JANUARI 2017 WARTA BPK

6 - 15 LAPORAN UTAMA.indd   11 15/03/2017   13:55:29



pADA 2014, Ketua BpK Harry 
Azhar Azis pernah mengatakan 
bahwa kebutuhan pembentukan 
Auditorat Utama Investigasi urgen 

bagi pemberantasan korupsi. Keberadaan 
satuan kerja setingkat eselon I ini tidak 
perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya, 

BpK akan lebih cepat merespon 
permintaan investigasi dan penghitungan 
kerugian negara dari aparat penegak 
hukum.

“Kecenderungannya sudah mulai 
mengkristal untuk membentuk Auditorat 
Utama Investigasi. Apakah itu hanya di 

AUDIToRAT UTAMA INvESTIGASI 
UNTUK AKoMoDIR PERHITUNGAN 
KERUGIAN NEGARA
bpk telaH membentuk auditorat utama inveStigaSi. 
tak Hanya menangani pemerikSaan inveStigatif 
dan pemberian keterangan aHli, tetapi juga 
perHitungan kerugian negara.

pusat atau sampai ke daerah, ini masih 
terus bicarakan, dan kami juga sudah 
komunikasikan dengan presiden,” 
ungkapnya kala itu, 15 Desember 2014. 

Setidaknya, sejak tahun 2013, BpK 
sudah mulai merancang pembentukan 
Auditorat Utama Investigasi secara 
permanen. tidak lagi ad hoc seperti Unit 
pemeriksaan Investigatif yang sudah 
terbentuk sejak tahun 2006.

Kemudian BpK mengusulkan 
kepada Kementerian pendayagunaan 
Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi 
(Kemenpan dan rB). prosesnya memakan 
waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya 

Ketua BPK Harry Azhar Azis
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pada tahun 2016, pembentukan 
Auditorat Utama Investigasi disetujui. 

Setelah persetujuan keluar, BpK 
kemudian melakukan persiapan 
pembentukannya. BpK sendiri sudah 
menyelesaikan perangkat lunak 
pendukung tata kerja AUI sebagai 
pedoman kerja nantinya. 

Desember 2016 lalu, Ketua BpK 
Harry Azhar Azis melantik Auditor 
Utama (tortama) pada Auditorat 
Utama  Investigasi (AUI). tak lama 
kemudian dilantik juga beberapa 
pejabat yang mengisi struktural di 
bawahnya. Belum rampung benar 
tetapi sudah mulai dipersiapkan. 

Dalam merancang dan 
membentuk AUI ini, Anggota BpK 
Eddy Mulyadi Soepardi mendapat 
penunjukan Badan untuk membina 
pembentukan satuan kerja BpK yang 
nanti akan banyak berhubungan 
dengan aparat penegak hukum ini. 

“Alhamdulillah, saya bisa 
menyelesaikan sampai tortamanya 
diisi kemudian proses bagaimana 
organisasinya dibuat,” ucap Eddy kala 
memberikan pengarahan di rapat 
Koordinasi pelaksana BpK tahun 2017 di 
Magelang, Januari lalu.

Dalam visi misinya, misi AUI ini 
tidak hanya melakukan pemeriksaan 
investigatif dan pemberian keterangan 
ahli saja. tapi, termasuk di dalamnya, 
melakukan penghitungan 
kerugian negara.Jadi, kerja 
Auditor UtamaInvestigasi 
berkisar pada tiga hal 
tersebut.  

Bertepatan dengan 
itu, akhir Desember 2016, 
Mahkamah Agung merilis 
surat edarannya: Surat 
Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) No. 4 tahun 2016 
tertanggal 9 Desember 
2016. Isinya bersinggungan 
dengan penghitungan 
kerugian negara. 

Ada dua hal di 
antaranya yang ada dalam 
SEMA No. 4/2016 tersebut, 
pertama, instansi yang 
berwenang menyatakan 

ada tidaknya kerugian keuangan negara 
adalah BpK yang memiliki kewenangan 
konstitusional.

Kedua, instansi lainnya seperti 
Badan pengawasan Keuangan dan 
pembangunan (BpKp)/ Inspektorat/Satuan 
Kerja perangkat Daerah tetap berwenang 
melakukan pemeriksaan dan audit 
pengelolaan keuangan negara namun 
tidak berwenang menyatakan atau 
men-declare adanya kerugian keuangan 

negara.
Walau hanya berbentuk 

surat edaran, namun diyakini 
akan diikuti oleh hakim, 
baik di pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, juga para 
Hakim Agung. Nantinya 
diprediksi permintaan 
penghitungan kerugian 
negara dari aparat penegak 
hukum semakin banyak. 

Hal tersebut, menjadi 
tantangan tersendiri bagi BpK 
yang mulai mengembangkan 
Auditor UtamaInvestigasi. 
Sebuah kepercayaan akan 
legalitas BpK di mata hukum, 
sekaligus tantangan ke 
depan yang tidak ringan jika 
mengacu pada keterbatasan 
sumber daya manusia yang 
dimiliki BpK saat ini.

Soal itu juga ditekankan 
Anggota BpK Eddy Mulyadi 

Soepardi saat rakor pelaksana BpK tahun 
2017 di Magelang, beberapa waktu 
lalu. Dikatakannya, perlu pembenahan 
dalam tataran organisasi dan standard 
operating procedur (SOp) terkait dengan 
pelaksanaan penghitungan kerugian 
negara jika memang akan lebih banyak 
permintaan penghitungan kerugian 
negara dari aparat penegak hukum akibat 
dari SEMA No.4/2016 tersebut.  and

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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DALAM menghitung kerugian 
negara, sebelumnya BpK 
menggunakan petunjuk 
teknis (Juknis) pemeriksaan 

Investigatif tahun 2008. pada tahun 2015, 
seiring rencana pembentukan Auditorat 
Utama Investigasi, Juknis tersebut direvisi. 

Hasil revisinya, dibuatlah tiga petunjuk 
pelaksana (Juklak): Juklak pemeriksaan 
Investigatif, Juklak penghitungan Kerugian 
Negara, dan pedoman Manajemen 
pemeriksaan Investigatif (pMpI). Jadi, 
Juknis pemeriksaan Investigasi tahun 2008 

dipecah menjadi tiga juklak. 
Akhirnya, pada tahun 2015 juga, 

BpK memiliki pedoman penghitungan 
kerugian negara tersendiri, yang 
sebelumnya masih menjadi satu bagian 
dalam Juknis pemeriksaan Investigatif 
tahun 2008. Lebih jelas dan fokus 
sehingga akan mudah bagi pemeriksa 
untuk membacanya.

Selain itu, penghitungan kerugian 
negara cukup sering dilakukan oleh BpK. 
Bahkan, hampir seluruh BpK perwakilan di 
setiap provinsi pernah dan sering diminta 

JUKlAK PENGHITUNGAN 
KERUGIAN NEGARA
juklak pengHitungan kerugian negara menjadi 
pedoman bagi bpk dalam mengHitung kerugian 
negara. 

untuk melakukan penghitungan kerugian 
negara. Bahkan, trennya dalam beberapa 
tahun terakhir semakin meningkat.

Secara umum, Juklak penghitungan 
Kerugian Negara memuat pengaturan 
tata cara pelaksanaan penghitungan 
kerugian negara, mencakup 
praperencanaan, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan 
penghitungan kerugian negara. 

poin penting yang ditekankan dalam 
Juklak penghitungan Kerugian Negara 
adalah dalam hal akan melakukan 
penghitungan kerugian negara, harus 
ada bukti awal hanya dari penyidik yang 
diperoleh pada tahap penyidikan. 

Walau sudah ada bukti awal dari 
penyidik, BpK tetap akan melakukan 
pengujian atas bukti awal itu. Ini 
sebagai bentuk independensi dan 
profesionalisme BpK dalam menjalankan 
tugas melakukan penghitungan kerugian 
negara.

Dalam Juklak penghitungan 
Kerugian Negara terdapat kriteria yang 
menjadi syarat suatu bukti awal itu 
bisa diterima sehingga bisa dilakukan 
penghitungan kerugian negara. Kriteria 
tersebut, pertama, bukti awal atau 
kasus yang dimintakan penghitungan 
kerugian negaranya itu berada di lingkup 
keuangan negara. Jika kasusnya terkait 
swasta akan ditolak. Kedua, bukti 
awalnya itu sesuai atau didukung dengan 
bukti-bukti. 

Kedua kriteria tersebut termasuk 
dalam tahapan praperencanaan. pada 
tahap ini ada dua saringan untuk 
menguji tingkat keyakinan BpK untuk 
melaksanakan penghitungan kerugian 
negara. Dua saringan tersebut: ekspose 
dan penelahaan informasi awal.

Ketika ada permintaan penghitungan 
kerugian negara dari aparat penegak 
hukum, maka BpK akan meminta kepada 
pihak aparat penegak hukum, sebelum 
bukti awal itu akan diterima atau tidak, 
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saringan pertama adalah meminta mereka 
ekspose. 

Dalam fase ekspose tersebut, BpK 
akan meminta aparat penegak hukum 
untuk menceritakan kasus yang ditangani, 
konstruksi kasusnya, serta bukti-bukti yang 
sudah dimiliki aparat penegak hukum.

Setelah itu, akan dilihat apakah 
konstruksi kasus serta bukti-bukti yang 
mendukung sudah kuat atau belum. Kalau 
ternyata belum kuat, maka BpK akan 
meminta aparat penegak hukum untuk 
melengkapi apa saja yang dinilai kurang. 
Jika tidak melengkapi atau konstruksi 

kasus dan bukti-buktinya tidak kuat, 
maka tidak akan dilakukan penghitungan 
kerugian negara.

Jika konstruksi kasus dan bukti-
buktinya dinilai kuat, maka BpK akan 
melakukan penelaahan informasi awal. 
Ini adalah saringan kedua. pada saat 
penelaahan informasi awal, beberapa 
bukti penting bisa diminta BpK. 

pada penelaahan informasi awal ini, 
BpK akan menguji apakah aparat penegak 
hukum sudah dapat membuktikan adanya 
unsur “niat jahat”. Selain itu, diuji juga 
apakah aparat penegak hukum sudah bisa 
membuktikan adanya penyimpangan, 

kerugian, dan ada korelasi antara 
penyimpangan dan kerugian. Dengan kata 
lain, aparat penegak hukum harus bisa 
membuktikan adanya penyimpangan dan 
penyimpangan tersebut mengakibatkan 
adanya kerugian.

Setelah ditelaah dan diuji pada 
dua kriteria itu, jika BpK tidak yakin 
kasus tersebut layak untuk dilakukan 
penghitungan kerugian negara, maka 
permintaan penghitungan kerugian 
negara tidak dapat dipenuhi. tapi, jika BpK 
yakin, maka dilakukan tahap perencanaan. 

pada tahap perencanaan, untuk 

membuktikan konstruksi kasusnya, 
disusun petunjuk pemeriksaannya. BpK 
akan menentukan hal-hal apa saja yang 
akan perlu dibuktikan dan bukti apa 
saja yang diperlukan. Dasarnya hasil dari 
penelahaan informasi awal.

Setelah menyusun petunjuk 
pemeriksaan untuk membuktikan 
konstruksi kasusnya, kemudian 
dikeluarkanlah surat tugas penghitungan 
kerugian negara. Dari sana, baru dilakukan 
tahap pelaksanaan penghitungan 
kerugian negara. 

  Dalam tahap pelaksanaan ini, BpK 
meminta data yang diperlukan. Data 

tersebut disediakan oleh penyidik. 
Karena sudah masuk projustisia, penyidik 
mendapatkan data atau bukti yang 
diperlukan BpK sesuai aturan Ketentuan 
Umum Hukum Acara pidana (KUHAp). 
Data atau bukti sendiri bisa berupa 
dokumen, wawancara dan pihak yang 
terkait kasusnya, atau pernyataan ahli 
pada kasus-kasus tertentu.  

Setelah bukti-bukti yang 
direncanakan diperoleh, dan dianggap 
lengkap, kemudian BpK menghitung 
kerugian negaranya. Setelah itu baru 
disusun laporannya. pada laporan hasil 

penghitungan kerugian negara, 
hal yang terpenting adalah 
pembatasan tanggung jawab 
antara BpK dan aparat penegak 
hukum. 

Dalam pembatasan tangung 
jawab tersebut dinyatakan 
bahwa pihak yang membuktikan 
adanya tindak pidana adalah 
pihak aparat penegak hukum. 
BpK dalam hal ini perannya 
hanya melakukan penghitungan 
kerugian negara walaupun 
dalam proses penghitungan 
kerugian negara, BpK 
mempelajari dan menganalisa 
pidana yang disangkakan oleh 
penyidik. 

Dalam pelaporan dimuat 
simpulan, gambaran umum, dan 
hasil pemeriksaan. pada bagian 
simpulan, termuat gambaran 
kasusnya; pelanggaran 
ketentuan yang terjadi pada 
kasus tersebut; besaran nilai 

kerugian negaranya; serta pihak-pihak 
terkait yang bertanggung jawab dengan 
perannya masing-masing. Ini dimuat 
sebagai simpulan. 

Lalu ada gambaran umum, mengenai 
penugasan dalam melaksanakan 
penghitungan kerugian negara. Dan, 
hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan 
menceritakan permasalahan-
permasalahan yang ditemukan BpK 
ketika melakukan penghitungan kerugian 
negara, dimana permasalahan yang 
ditemukan tersebut sudah terjadi tindak 
pidana yang mengakibatkan kerugian 
negara.  and 
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AgAk berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, Rapat koordinasi 
(Rakor) Pelaksana BPk Tahun 
2017 diselenggarakan di tempat 

yang jauh dari ibukota Jakarta. Tepatnya, 
di Magelang. kota yang punya arti penting 
bagi awal perjalanan sejarah BPk. Tak heran, 
karena BPk masih dalam suasana perayaan 
Hari Ulang Tahun BPk yang ke-70, jatuh di 
bulan Januari ini. 

Magelang, sebagai kota dimana 
menjadi kedudukan BPk yang pertama, 
untuk pertama kali,  dijadikan tempat 
merancang apa saja yang akan dikerjakan 
BPk pada tahun 2017. Di sana, selama 
dua hari, 11-12 Januari, para pelaksana 
BPk, pejabat eselon I dan II bersua 
untuk mendiskusikan apa yang akan 
dikerjakannya, setelah terlebih dahulu 
diberikan pengarahan oleh Badan: ketua, 

Rakor Pelaksana BPK Tahun 2017

kegiatan harus 
selaras renstra
TaK hanya meRancang KegiaTan Tahun 2017 TeTaPi 
juga memPeRKuaT Konsolidasi Ke dalam. dan, 
KegiaTan yang diRancang haRus selaRas dengan 
RensTRa BPK 2016-2020. 

Wakil ketua, dan para Anggota BPk.
Rakor Pelaksana BPk kali ini 

mengusung tema ”Peningkatan kapasitas 
Organisasi untuk Mewujudkan Pemeriksaan 
keuangan Negara yang Berkualitas dan 
Bermanfaat dalam rangka Pencapaian 
Tujuan Bernegara”.

Sejalan dengan tema tersebut, Rakor 
Pelaksana BPk fokus pada dua hal. Pertama, 
meningkatkan koordinasi perencanaan 
kegiatan pemeriksaan di tahun 2017 
beserta sumber daya pendukungnya. 
kedua, mematangkan perencanaan 
kegiatan nonpemeriksaan tahun 2017 
beserta sumber daya pendukungnya, 
termasuk perubahan kegiatan kalau 
diperlukan.

ketua BPk Harry Azhar Azis dalam 
sambutan sekaligus membuka acara rakor 
menyatakan bahwa pada tahun 2017 ini, 
BPk genap berusia 70 tahun. Di usia ini, 
BPk dituntut untuk semakin matang dalam 
berkiprah baik pada konstelasi nasional 
maupun internasional.

Dikatakannya bahwa setiap upaya 
peningkatan kapasitas organisasi menjadi 
suatu keniscayaan,  karena BPk, selaku 

Ketua BPK Harry Azhar Azis menabuh gong menandai dibukanya Rakor Pelaksana BPK Tahun 2017. Penabuhan gong disaksikan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan para 
Anggota BPK: Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Moermahadi Soerja Djanegara, Achsanul Qosasi, serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
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learning organization tak hentinya 
mengantisipasi, memperbaiki, dan 
merespon setiap perubahan dan tuntutan 
zaman.

Tahun 2017 ini, lanjut Harry, merupakan 
tahun kedua pelaksanaan Renstra BPk 
tahun 2016-2020. Dalam Renstra BPk 
tersebut memuat Visi BPk: “Menjadi 
pendorong pengelolaan keuangan 
negara untuk mencapai tujuan negara 
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan 
bermanfaat”. 

Untuk mendukung visi tersebut, diikuti 
dengan dua Misi BPk yang telah disepakati. 
Pertama, memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara secara 
bebas dan mandiri. kedua, melaksanakan 
tata kelola organisasi yang berintegritas, 
independen dan profesional. Visi dan Misi 
BPk inilah yang menjadi poin penting 
dalam merancang kegiatan BPk sampai 
tahun 2020, khususnya, merencanakan 
kegiatan pada tahun 2017 ini.

Di sisi lain, untuk mendukung dan 
menunjang kegiatan pemeriksaan, Renstra 
BPk, dalam tataran praktis, diturunkan 
ke level operasional dalam dokumen 
Rencana Implementasi Renstra (RIR). RIR 
memuat inisiatif-inisiatif strategis yang akan 
dilakukan oleh BPk selama tahun periode 
renstra.   

kebijakan pemeriksaan dan 
nonpemeriksaan selama lima tahun ke 
depan pun ada di sana. Dari situ kemudian 
bisa diturunkan ke dalam perencanaan 
pemeriksaan dan nonpemeriksaan 
tahunan, khususnya perencanaan kegiatan 
di tahun ini. 

Jadi, Rakor kali ini perlu melakukan 
identifikasi dan evaluasi terhadap 
perencanaan kegiatan tahun 2017. “Apabila 
ditemukan hal-hal yang kurang selaras 
maka dapat dilakukan penyelarasan 
sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 
2017 diharapkan bisa berjalan sesuai 
dengan renstra kita,” Harry menyampaikan 
arahan.

Ada tiga harapan Harry dalam 
Rakor Pelaksana BPk Tahun 2017 ini. 
Pertama, dapat membangun keselarasan 
pemahaman atas konsep pemeriksaan 
beserta harapan penugasan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh seluruh unit 
pemeriksa.

kedua, mengapresiasi dan 
mengingatkan seluruh insan BPk untuk 
senantiasa menjunjung nilai-nilai dasar 
BPk dalam pelaksanaan tugas. ketiga, 
memberikan dukungan kepada seluruh 
unit kerja dalam upaya pelaksanaan 
implementasi renstra demi terwujudnya visi 
dan misi BPk.

Tahun lalu, merupakan tahun pertama 
pelaksanaan Renstra BPk 2016-2020. Oleh 
karena itu, Harry menegaskan, semestinya 
para pelaksana BPk telah dapat melihat 
bagaimana BPk mengawali eksekusi 
Renstra tersebut. “Hal ini penting bagi kita, 
karena di awal 2017 ini kita berharap lebih 

siap dan lebih dapat memitigasi segala 
kendala yang mungkin kita hadapi dalam 
upaya mewujudkan Renstra BPk 2016-2020. 
Untuk itu, disinilah peran sentral Rakor kali 
ini,” pungkas Harry.

Hal senada disampaikan Wakil ketua 
BPk Sapto Amal Damandari. Ia mengatakan 
bahwa tahun 2016 lalu merupakan 
tahun perdana pelaksanaan Renstra BPk 
2016-2020. Tentunya setelah setahun 
melaksanakan renstra, bisa dinilai dan 
dievaluasi pelaksanaannya. “Jika ada 
kendala bagaimana kita mengatasi kendala 
tersebut, sehingga pelaksanaan renstra 
pada tahun-tahun berikutnya bisa berjalan 
lebih baik, lebih mulus, dan hasilnya lebih 
efektif,” ucapnya.

Sapto menekankan kembali bahwa 

Rakor Pelaksana BPk harus bisa menjadi 
rapat yang berbasis pada solusi. Sehingga, 
lebih mudah bagi pelaksana BPk untuk 
melaksanakan seluruh rencana yang telah 
ditargetkan. 

Lebih lanjut dikatakannya, untuk 
melaksanakan kebijakan pemeriksaan, 
diupayakan agar searah dengan tentative 
audit objective yang telah disepakati 
bersama. Walau begitu, tentative audit 
objective di dalam renstra sifatnya dinamis, 
yang memungkinkan untuk disesuaikan. 

Tapi, tegas Sapto, harus dipastikan 
bersama bahwa setiap penyesuaian yang 
terjadi dapat terekam dan memiliki dasar 
pertimbangan yang jelas. Hal ini agar 
dapat ditelusuri keterkaitan renstra sebagai 
dokumen perencanaan level kebijakan 
sampai ke dokumen level operasional 
yaitu Rencana kegiatan Pemeriksaan (RkP). 
Ini juga memudahkan dalam menelusuri 
keterkaitan dokumen perencanaan 
dengan dokumen penganggaran seperti 
Rencana kerja dan Anggaran (RkA), Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan 
dokumen anggaran lainnya. 

“Hal ini penting sebab transparansi 
bagi BPk adalah modal dasar dalam 
memberikan keyakinan yang memadai bagi 
seluruh stakeholder BPk,” ucapnya.

Atas dasar itu, Sapto berpesan untuk 
mematangkan semua rencana pemeriksaan 
yang akan dilakukan bersama-sama atau 
pemeriksaan tematik, yang melibatkan 
banyak satker pemeriksa antar Auditorat 
Utama keuangan Negara (AkN). “Forum 
rakor ini hendaknya mendiskusikan hal itu 
dengan matang. Dengan demikian hasil 
rakor kita ini bisa menjadi panduan dalam 
perencanaan untuk empat tahun ke depan 
dan penyesuaian terhadap RkP 2017 untuk 
setiap satker,” tuturnya.

Baik ketua, Wakil ketua, maupun para 
Anggota BPk, berpesan kepada para 
pelaksana BPk agar melakukan sinergi dan 
koordinasi antara satu satker dengan satker 
lainnya. Baik antar AkN, khususnya pada 
pemeriksaan tematik yang melibatkan 
beberapa AkN, maupun antara AkN dan 
kesetjenan/penunjang. Dengan koordinasi 
dan sinergi yang baik, kegiatan-kegiatan 
dalam mengimplementasikan Renstra BPk 
2016-2020 dapat diharap tercapai dengan 
baik pula.  (and)

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari
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keTUA BPk Harry Azhar Azis 
dalam pengarahannya saat 
Rakor Pelaksana BPk tahun 2017, 
menekankan para pelaksana BPk 

agar dalam menjalankan tugas, khususnya 
tugas pemeriksaan, harus menitik beratkan 
pada kualitas dan manfaat. 

Hal tersebut selaras dengan visi BPk 
2016-2020 yang telah disepakati bersama: 
“Menjadi pendorong pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai 
tujuan negara melalui pemeriksaan 

yang berkualitas dan bermanfaat”. Oleh 
karena itu, lanjut Harry, amat dibutuhkan 
komitmen yang kuat serta upaya yang 
sungguh-sungguh dari seluruh jajaran 
Pimpinan dan Pelaksana BPk.

Hal senada disampaikan Anggota BPk 
Moermahadi Soerja Djanegara. Ia meminta 
RPJMN 2015-2019 dijadikan referensi dalam 
menentukan tema dan fokus pemeriksaan. 
BPk sendiri telah menetapkan 12 tema 
pemeriksaan dan 18 fokus pemeriksaan 
yang menjadi arah kebijakan pemeriksaan 

Menyoal kualitas 
dan Manfaat 
PeMeriksaan
RensTRa BPK 2016-2020 mengamanaTKan hasil 
PemeRiKsaan BPK BeRKualiTas dan BeRmanfaaT. dua 
hal yang PeRlu dicaPai BPK. 

2016-2020.
“Dengan pemeriksaan atas tema 

dan fokus pemeriksaan tersebut, hasil 
pemeriksaan BPk dapat bermanfaat untuk 
mendorong pengelolaan keuangan negara 
dalam mencapai tujuan negara. kebijakan 
pemeriksaan yang telah ditetapkan 
tersebut, saya harapkan dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Menyitir pada Rencana Strategis BPk 
2016-2020 yang menekankan manfaat dan 
kualitas hasil pemeriksaan BPk, Anggota 
BPk Agung Firman Sampurna melihat 
perlunya peningkatan kapasitas organisasi. 
Bisa dimulai dengan pembenahan pada 
domain budaya kerja, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan pemanfaatan 
teknologi informasi. 

“Pembenahan yang kita harapkan 
tentunya tidak sebatas bersifat 
konsepsional atau teoritik belaka, 
namun benar-benar dapat dipraktikan di 
lapangan, berkontribusi di dalam kegiatan 
pemeriksaan,” ujarnya.

Soal manfaat hasil pemeriksaan BPk 
juga perlu dirasakan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Hal ini dikemukakan 
Anggota BPk Achsanul Qosasi. kehadiran 
BPk di sejumlah BUMN, menurutnya, 
diharapkan bermanfaat bagi BUMN 
itu sendiri serta negara. Tak terkecuali 
memberikan masukan dalam hal Good 
Corporate Governance melalui tugas dan 
kewenangan BPk. “Sehingga deviden 
kepada negara makin lama semakin 
meningkat, kontribusi untuk memberikan 
pekerjaan baru kepada rakyat menjadi lebih 
banyak,” ucapnya.

Hal tersebut terlihat dari hasil 
pemeriksaan yang punya dampak positif. 
Hasil Pemeriksaan subsidi dan Public Service 
Obligation (PSO) tahun 2016 yang termasuk 
dalam lima tahun terakhir (2011-2015), BPk 
telah melakukan koreksi yang signifikan 
atas subsdi PSO (Migas dan Non Migas). 

Hasil koreksi tersebut telah 
membantu  penghematan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sebesar Rp23,28 triliun, terdiri dari koreksi 
positif sebesar Rp747,97 milyar dan 
koreksi negatif mencapai Rp24,03 triliun. 
“kehadiran BPk selain koreksi terhadap 
angka juga memberikan masukan kepada 
pemerintah adanya ketidaksinkronan 

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat memberikan pengarahan pada Rakor Pelaksana BPK Tahun 2017, pada 11 Januari 2017, 
di Museum BPK Magelang.
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aturan antara peraturan pemerintah dan 
peraturan menteri,” ucapnya. 

Tak hanya itu, BPk juga membantu 
dalam hal penegakan hukum. Pada 
Auditorat Utama keuangan Negara (AkN) 
VII BPk sendiri, lanjut Achsanul, selama 
tahun 2016 lalu, beberapakali telah 
melakukan perhitungan kerugian negara  
yang diminta oleh aparat penegak hukum. 
Selain itu juga AkN VII BPk melakukan 
beberapa kali pemeriksaan by request, atas 
permintaan para pemangku kepentingan, 
khususnya DPR. 

Anggota BPk Agus Joko Pramono 
menegaskan bahwa BPk dapat berperan 
mengubah Republik Indonesia ini. Dimana 
tugas BPk dalam melakukan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara dapat mencapai tujuan 
negara.

Negara selalu memiliki tujuan, tujuan 
negara. Untuk mencapai tujuan negara 
tersebut dibentuklah organisasi-organisasi 
pemerintahan. Masing-masing organisasi 
tersebut membuat tujuan organisasi 
berdasarkan tujuan negara. Tujuan 
organisasi diimplementasikan dengan 
kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi tersebut. Untuk menjalankan 
kegiatan-kegiatan dikucurkanlah uang 
negara untuk membiayai kegiatan-
kegiatannya.

“Uang ini dipertanggungjawabkan. 
Pertanggungjawabannya yang kita periksa, 
sambil kita evaluasi apakah yang dikerjakan 
pemerintah ini sesuai dengan tujuan 

negara,” ucap Agus.
Lebih lanjut dikatakan Agus, agar 

hasil pemeriksaan BPk bermanfaat, maka 
rencanakan dan lakukan pemeriksaan 
yang benar-benar bermanfaat. Dalam 
hal pemberian rekomendasi, berikan 
rekomendasi yang memiliki efek, yang bisa 
dirasakan negara. 

Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka 
diharapkan kondisi yang diinginkan selama 
lima tahun ke depan, sesuai Renstra BPk, 
manfaat hasil pemeriksaan BPk betul-betul 
dirasakan manfaatnya oleh pemerintah 
khususnya dan negara pada umumnya. 

Anggota BPk Bahrullah Akbar melihat 
dari sudut pandang yang berbeda, 
soal bagaimana hasil tugas BPk dapat 
bermanfaat bagi daerah. Ia meminta BPk 

Anggota BPK Achsanul Qosasi.

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Anggota BPK Agus Joko Pramono

Anggota BPK Agung Firman Sampurna

16 - 23 LAPORAN KHUSUS.indd   19 06/03/2017   0:42:39



20 JANUARI 2017WARTA BPK

LAPORAN KHUSUS

Perwakilan untuk dapat berkontribusi 
positif bagi pemerintah daerah pada 
isu-isu yang punya manfaat besar bagi 
daerah melalui saran, pendapat, ataupun 
rekomendasi.  

Ia mencontohkan masalah sumber daya 
alam agar bisa dikelola dengan baik yang 
harus dicarikan solusinya melalui tugas atau 
kewenangan BPk, seperti Pendapat BPk, 
misalnya. Atau, mengeluarkan Pendapat 
BPk tentang korelasi antara pertumbuhan 
pariwisata di suatu daerah dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
daerah tersebut.

“Jadi banyak pemikiran yang harus 
kita bangun, ke depan pelan-pelan, 

memberikan arti dan kontribusi sesuai 
dengan visi dan misi BPk. kita berkomitmen 
meningkatkan kualitas dan hasil kualitas 
ini mempunyai pengaruh kepada 
kesejahteraan rakyat,” tutur Bahrullah.

Tindak Lanjut 
Tindak lanjut rekomendasi BPk oleh 

entitas merupakan salah satu upaya untuk 
memperbaiki tata kelola dan tanggung 
jawab keuangan negara. Bisa dikatakan 
tindak lanjut punya dampak yang nyata. 

Hasil pemeriksaan BPk biasanya akan 
ada temuan-temuan. Temuan-temuan 
tersebut merupakan bukti-bukti kelemahan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan entitas. Untuk memperbaiki 
kelemahan yang ditemukan tersebut, BPk 
memberikan rekomendasi. 

Jika entitas menindaklanjuti 

rekomendasi BPk, maka akan ada 
perbaikan pada kelemahan yang dilihat BPk 
dalam pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan entitas tersebut. Dampak positif 
perbaikan tata kelola dan tanggung jawab 
keuangan negara secara nasional akan 
terasa jika banyak entitas yang diperiksa 
BPk menindaklanjuti rekomendasi yang 
sesuai dengan apa yang direkomendasikan 
BPk. 

Bagaimana jika entitas tidak menindak 
lanjuti, belum menindaklanjuti, atau 
menindaklanjuti tetapi belum sesuai 
dengan rekomendasi yang diberikan BPk? 
tentu saja dampak negatifnya terasa. 

Di sinilah pentingnya tindak lanjut 

rekomendasi BPk. Manfaatnya akan terasa. 
Tindak lanjut rekomendasi layaknya taji 
bagi tugas pemeriksaan BPk. Dan, hal itu 
sesuai dengan visi dan misi BPk saat ini.

Anggota BPk Bahrullah Akbar juga 
menyoroti hal ini. Sehingga, ia meminta 
satker pemeriksa BPk agar menyelesaikan 
permasalahan tindak lanjut rekomendasi 
sesuai dengan amanat undang-undang. 
Dimana, entitas harus menindaklanjuti 
rekomendasi BPk dalam batas waktu 
60 hari. Jadi, 60 hari harus clear untuk 
persoalan administrasi rekomendasi.

Atas permasalahan masih banyaknya 
tindak lanjut rekomendasi yang belum 
diselesaikan entitas inilah BPk kemudian 
meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut atau disingkat SIPTL. Dengan 
SIPTL diharapkan permasalahan tindak 
lanjut rekomendasi bisa diselesaikan secara 

cepat.
Secara tegas Bahrullah mengatakan 

jika entitas tindak menindaklanjuti 
rekomendasi BPk, dan temuannya 
berindikasi tindak pidana agar segera 
diselesaikan selama 60. Jika tetap 
tidak menindaklanjuti, untuk segera 
melaporkan ke aparat penegak hukum. 
Hal ini perlu dilakukan karena undang-
undang mengamanatkan hal itu. Dan, 
jika BPk tidak melaporkan kepada aparat 
penegak hukum, BPk yang kena getahnya. 
“Saya berharap dengan SIPTL ini bisa kita 
lakukan,” harapnya.

Setail tiga uang, Anggota BPk eddy 
Mulyadi Soepardi juga menekankan soal 

tindak lanjut rekomendasi. Menurutnya, 
masalah tindak lanjut rekomendasi jangan 
dibiarkan berlarut-larut. Selesaikan secepat 
mungkin. karena, BPk akan terlihat bekerja 
jika penyelesaian masalah tindak lanjut 
bisa berjalan dengan baik. BPk harus 
menjalankan tugas pemeriksaan juga 
mengelola penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi dengan baik.  

Ia juga meminta perhatian bagi 
pemeriksa BPk, agar memastikan betul 
temuan yang berindikasi kerugian negara 
dalam hasil pemeriksaan. Nilai kerugian 
negaranya harus dipastikan betul. Jangan 
sampai antara nilai kerugian negara pada 
temuan pemeriksaan keuangan misalnya, 
berbeda dengan hasil perhitungan 
kerugian negara ketika sudah masuk fase 
pro justisia. “kalau ragu lepas saja, clean,” 
tegas eddy.  (and)

Anggota BPK Bahrullah Akbar Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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SecARA umum, Badan meminta 
arah kebijakan pemeriksaan 
BPk ke depan selaras dengan 
Renstra BPk 2016-2017. 

Apalagi salah satu acuan renstra 
adalah Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019.

Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa perencanaan pemeriksaan ke 
depan, termasuk tahun 2017 ini, harus 
memperhatikan arah pembangunan 
nasional Indonesia. Dengan begitu, 
pemeriksaan BPk akan berdaya guna 
bagi penyelenggaraan negara. Hal ini 
sesuai dengan visi dan misi BPk. 

 Pada kebijakan pemeriksaan 
BPk sendiri, dalam Renstra BPk, 
telah memuat 12 tema dan 18 fokus 
pemeriksaan yang akan menjadi 
arah kebijakan pemeriksaan selama 5 
tahun ke depan, terhitung dari tahun 
2016, sebagai tahun awal pelaksanaan 
renstra. Di dalam renstra tersebut juga 
telah memuat fokus pemeriksaan yang 
sudah disertai simpulan, serta Tentative 
Audit Objective-nya.

guna mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan dalam renstra, 
maka Auditorat Utama keuangan Negara 
(AkN) koordinator dengan difasilitasi 
oleh Direktorat Perencanaan Strategis 
dan Manajemen kinerja (PSMk) telah 
menyusun suatu Business Case Fokus 
disingkat Bunkus Pemeriksaan. Bunkus 
Pemeriksaan merupakan dokumen 
operasional yang berfungsi sebagai alat 
bantu untuk menerjemahkan arahan 
dalam renstra. Bunkus memuat secara 
lebih rinci tema dan fokus pemeriksaan, 
dengan substansi pokok dari dokumen ini 

adalah Tentative Audit Objective.
Di sisi lain, ada enam hal yang 

disampaikan ketua BPk Harry Azhar Azis 
mengenai arah kebijakan pemeriksaan BPk 
ke depan. keenam hal tersebut, pertama, 
BPk telah menetapkan kebijakan untuk 
memperbanyak pemeriksaan atas laporan 
keuangan yang dilakukan oleh akuntan 
publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, 
perlu dilakukan evaluasi pemeriksaan 
Laporan keuangan Pemerintah Daerah 
(LkPD) oleh kantor Akuntan Publik (kAP) 
untuk optimalisasi pemanfaatan kAP 
dalam rangka Pemeriksaan LkPD untuk 
dan atas nama BPk. 

Dengan begitu, BPk dapat 
meningkatkan pemeriksaan kinerja. 

arah kebijakan 
PeMeriksaan
RaKoR PelaKsana BPK Tahun 2017 menggamBaRKan 
KeBijaKan PemeRiKsaan Ke dePan dan aPa saja 
Rencana PemeRiKsaan yang aKan dilaKuKan, BaiK 
Tahun ini mauPun Tahun-Tahun mendaTang. 

Diharapkan masing-masing satker 
dapat memberikan masukan terkait 
permasalahan yang muncul untuk 
dicarikan solusinya sehingga pemanfaatan 
kAP untuk dan atas nama BPk dapat lebih 
optimal.

Kedua, BPk telah menetapkan 
kebijakan untuk meningkatkan proporsi 
pemeriksaan kinerja. Dalam Perjanjian 
kinerja BPk Tahun 2017 telah ditetapkan 
bahwa proporsi pemeriksaan kinerja 
sebesar 15% dari seluruh pemeriksaan 
yang dilakukan BPk. Dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan kAP 
diharapkan pemeriksaan kinerja dapat 
dilakukan pada awal tahun 2017 sekarang 
ini. 

Ketiga, BPk telah menetapkan 10 
sasaran strategis, yang keberhasilanya 
diukur melalui 31 Indikator kinerja Utama 
(IkU). Salah satunya adalah Sasaran 
Strategis (SS) Memperluas Implementasi 
Praktik-praktik Terbaik (Best Practice 
Sharing) yang keberhasilannya diukur 
dengan IkU “Persentase Penyusunan Best 
Practice” dan “Persentase Penyebaran Best 
Practice”. 

IkU tersebut diukur pada level BPk 
Wide pada tingkat Badan, eselon I, dan 
eselon II. Sesuai dengan RIR 2016-2020 
kedua IkU tersebut mulai diukur pada 
tahun 2017. Diharapkan setiap satker 
dapat menyusun best practice yang dapat 
diimplementasikan dan diterapkan oleh 
satker lain. 

Keempat, BPk sedang menyiapkan 
konsep metodologi pemeriksaan atas 
LkPD yang terbaru untuk dapat diterapkan 
secara menyeluruh oleh pelaksana 
BPk. Diharapkan setiap satker dapat 
memberikan masukan atas metodologi 
pemeriksaan atas LkPD yang terbaru.

Kelima, pada Renstra BPk 2016-
2020, pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) akan diarahkan pada 
pengembangan talent pool dengan 
prioritas pada keluarga jabatan yang secara 
langsung memengaruhi pencapaian tujuan 
strategis organisasi. 

Untuk mendukung keberhasilan 
strategi ini, perlu dilakukan penyusunan 
mekanisme dalam mengidentifikasikan 
keahlian yang diperlukan oleh BPk; 
menarik para pegawai yang berpotensi; 
mengembangkan para pegawai 

Ketua BPK Harry Azhar Azis
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tersebut sesuai dengan potensinya; serta 
memastikan para pegawai terpilih tersebut 
mau membina karier di BPk. 

Rakor BPk pada awal tahun 2017 ini 
merupakan kesempatan yang amat baik 
untuk menjadi forum informatif bagi 
seluruh jajaran pelaksana BPk atas rencana 
pelaksanaan dan pengembangan talent 
pool di BPk.

Keenam, kualitas pengendalian 
dan penjaminan mutu serta kepatuhan 
terhadap kode etik harus terus 
ditingkatkan karena akan sangat 
mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan 
serta kepercayaan pemangku kepentingan 
BPk. kesalahan-kesalahan dalam laporan 
hasil pemeriksaan harus ditekan pada 
jumlah yang sangat minimal dan kalau bisa 
dihilangkan. Pelanggaran kode etik harus 
dihindari. 

Mengenai proporsi pemeriksaan 
kinerja, diharapkan dapat ditingkatkan. 
Sebab, meningkatkan porsi pemeriksaan 
kinerja sesuai acuan dalam model piramid 
Matury Level of Supreme Audit Institutions 
(SAI). Dimana, SAI atau lembaga pemeriksa 
anggota organisasi lembaga pemeriksa 
sedunia diharapkan memperbesar porsi 
pemeriksaan kinerjanya. Untuk tahun 2017 
ini, porsi pemeriksaan kinerja diharapkan 
mencapai 21,5% dari total LHP yang 
ditargetkan.

Di sisi lain, BPk tetap berkomitmen 
untuk memberdayakan kAP dalam 
melakukan pemeriksaan untuk dan atas 
nama BPk terhadap laporan keuangan 
entitas. ketua BPk berharap dalam rakor ini 
dibahas juga pembelajaran yang diperoleh 
dari praktik pemanfaatan kAP yang 
bekerja untuk dan atas nama BPk dalam 
memeriksa laporan keuangan  tahun-
tahun sebelumnya. Tujuannya, untuk 
memitigasi dan mengantisipasi risiko pada 
pelaksanaannya di tahun 2017 ini.

Dalam mendukung arah kebijakan 
pemeriksaan, BPk juga telah menyiapkan 
perangkat-perangkat lunak ataupun 
berbasis teknologi informasi. Perangkat 
berbasis teknologi ini dapat menunjang 
tugas pemeriksaan ke depan. 

Adapun perangkat yang sudah akan 
digunakan tersebut, di antaranya SIPTL, 
sebuah aplikasi yang digunakan secara real 
time untuk memantau proses tindak lanjut 
atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan 

BPk. Lalu, ada Standar Pemeriksaan 
keuangan Negara (SPkN) tahun 2017 yang 
menggantikan SPkN tahun 2007. SPkN ini 
merupakan patokan bagi para pemeriksa 
dalam melaksanakan pemeriksaan.

Selain itu, sebelumnya sudah tersedia 
perangkat pendukung lainnya, seperti 
Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan 
(SIAP) LkPD, SIAP Laporan keuangan 
Pemerintah Pusat (SIAP LkPP), e-Audit, dan 
lain-lain. 

Kebijakan Pemeriksaan AKN
Terkait dengan kebijakan pemeriksaan 

ke depan, termasuk tahun 2017, yang 
akan dilakukan pada AkN I BPk akan 

melakukan pemeriksaan yang difokuskan 
pada tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas 
pertahanan dan stabilitas keamanan 
nasional;  penguatan konektivitas nasional 
– pengelolaan dan penyelenggaraan 
transportasi laut; serta penguatan 
konektivitas nasional – darat, udara, dan 
jalan.

AkN II BPk akan menilai sistem, desain, 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban pada empat 
tentative audit objective, yaitu: pemungutan 
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), dan hibah; belanja negara/
daerah dan subsidi; pengelolaan aset 
negara/daerah, dan pengelolaan utang 
negara.

Pada pemeriksaan tematik tahun 2017 

yang melibatkan AkN lainnya ada dua 
objek yang akan diperiksa: penyerapan 
anggaran dan kualitas belanja pemerintah 
serta pembinaan dan pengelolaan Badan 
Layanan Umum (BLU).

AkN III BPk memfokuskan pada tiga 
hal: pelayanan publik; pembangunan desa 
dan kawasan pedesaan; serta peningkatan 
akses, kualitas, dan relevansi pendidikan 
tinggi. Pada pelayanan publik, tentative 
audit objective-nya menilai perencanaan 
dan penganggaran birokrasi pelayanan 
publik.

Selain itu, akan dinilai peningkatan 
kualitas layanan satu atap untuk investasi 
dan perijinan/bisnis; percepatan 

penerapan IcT (e government); perkuatan 
sistem pengaduan masyarakat yang efektif 
dan terintegrasi secara nasional.

Juga, menilai kualitas layanan publik 
oleh instansi pemerintah terkait standar 
pelayanan, kemudahan akses, dan lain-
lain; serta menilai capaian kinerja kL 
dlm mewujudkan birokrasi yg memiliki 
pelayanan publik berkualitas.

Pada pembangunan desa dan kawasan 
pedesaan tentative audit objective-nya 
untuk menilai desain perencanaan 
dan penganggaran pemerintah dalam 
membangun desa. kemudian menilai 
upaya pemerintah dalam meningkatkan 
kapasitas pemerintah desa; menilai upaya 
reformasi pelayanan publik oleh desa, 
kelurahan, dan kecamatan; menilai upaya 

Ketua BPK Harry Azhar Azis menandatangani Perjanjian Kinerja BPK Wide Tahun 2017, disaksikan Wakil Ketua BPK Sapto 
Amal Damandari, para Anggota BPK: Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Moermahadi Soerja Djanegara, 
Achsanul Qosasi, serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kaditama Revbang Slamet Kurniawan.
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peningkatan ketersediaan sarana prasarana 
pemerintahan desa; serta menilai capaian 
kinerja kementerian/Lembaga dalam 
membangun desa dan kawasan pedesaan.

Untuk peningkatan akses, kualitas, 
dan relevansi pendidikan tinggi ada tujuh 
tentative audit objective. Pertama, menilai 
desain perencanaan dan penganggaran 
pemerintah dalam meningkatkan akses, 
kualitas, dan  relevansi pendidikan tinggi.

Kedua, menilai penyediaan biaya 
operasional perguruan tinggi dalam 
rangka pemerataan akses pendidikan 
tinggi. Ketiga, menilai upaya pemerintah 
dalam menjamin pemerataan pendidikan 
tinggi melalui peningkatan efektivitas 

affirmative policy.
Keempat, menilai peningkatan kualitas 

akses akreditasi institusi dan prodi dalam 
rangka pemantapan sistem penjaminan 
mutu pendidikan tinggi. Kelima, menilai 
pengelolaan anggaran penelitian serta 
kualitas sistem insentif untuk mendukung 
kegiatan riset.

Keenam, menilai penguatan kerja 
sama pendidikan tinggi dengan industri 
untuk kegiatan riset dan pengembangan 
dalam meningkatkan relevansi dan daya 
saing pendidikan tinggi. Dan, ketujuh, 
menilai capaian kinerja pemerintah dalam 
meningkatkn akses, kualitas dan relevansi 
pendidikan tinggi.

AkN IV BPk pada tahun 2017 akan 
melakukan pemeriksaan strategis untuk 
mendukung pembangunan nasional, yaitu 
pemeriksaan kinerja atas pengelolaan 
bendungan; pemeriksaan pengelolaan 
irigasi dan cetak sawah; dan pemeriksaan 
kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

khusus untuk pemeriksaan kontrak 
karya PT Freeport Indonesia, pemeriksaan 

akan dilakukan untuk menilai, pertama, 
kepatuhan PT Freeport Indonesia terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan dan PNBP baik itu royalti serta 
iuran tetap pada Pemerintah Republik 
Indonesia baik meliputi ketepatan jumlah 
dan waktu.

Kedua, kepatuhan PT Freeport 
Indonesia terhadap semua peraturan 
terkait lingkungan hidup di semua wilayah 
yang dikuasai dan dieksploitasinya. 
Ketiga, menilai apakah perpanjangan 
kontrak yang akan dilakukan PT Freeport 
Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Dan, keempat, 

menilai apakah divestasi saham PT 
Freeport Indonesia telah berjalan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan.

AkN V BPk akan melakukan tiga 
tema pemeriksaan, yaitu pembangunan 
kependudukan dan keluarga berencana, 
pembangunan mental dan karakter; 
dan pembangunan kewilayahan. Untuk 
tema pembangunan kependudukan dan 
keluarga berencana, pemeriksaan akan 
difokuskan pada Penguatan data dan 
informasi pembangunan kependudukan. 

Tentative audit objective-nya untuk 
menilai penyediaan data dan informasi 
kependudukan; pengembangan data dan 
informasi pembangunan kependudukan; 
serta capaian kinerja pengembangan 
data dan informasi pembangunan 
kependudukan. 

Untuk tema pembangunan mental 
dan karakter, fokus pemeriksaannya 
pada penyelenggaraan haji dan umrah. 
Tentative audit objective-nya untuk menilai 
pengelolaan pendaftaran dan kuota 
haji secara tranparan dan akuntabel; 

pengelolaan keuangan penyelenggaraan 
haji; kualitas pembinaan, perlindungan 
dan pelayanan sistem haji di dalam negeri 
dan di Saudi Arabia; serta pencaian kinerja 
dalam penyelenggaraan haji.

Tema pembangunan kewilayahan 
difokuskan pada pembangunan kawasan 
perbatasan dengan tentative audit 
objective-nya pertama, menilai penguatan 
infrastruktur, koordinasi, dan pengamanan 
batas negara; 

Kedua, menilai upaya pemerintah 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
potensi ekonomi, budaya, dan keamanan 
lintas batas negara. Ketiga, menilai 
pembangunan kawasan perbatasan. 

Keempat, menilai pelaksanaan aktivitas 
lintas batas negara yang kondusif dan 
saling menguntungkan. Kelima, menilai 
capaian kinerja pemerintah dalam 
melaksanakan pemerataan pembangunan 
dan pembangunan kewilyahan

AkN VI BPk, pada tahun 2017 ini akan 
melakukan pemeriksaan pada dana-dana 
Transfer kepada Pemerintah Daerah 
yang dibatasi penggunaannya (restricted 
cash), seperti Dana Alokasi khusus 
(DAk) Pendidikan dan kesehatan, Dana 
Tunjangan guru, Dana Otonomi khusus 
(Otsus) dan dana transfer lainnya. Selain 
itu, akan dilakukan juga pemeriksaan 
Dana Desa dan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD)/Badan Layanan Umum (BLU). 

kebijakan pemeriksaan AkN VII BPk 
pada tahun 2017 diarahkan pada lima 
tentative audit objective, yaitu: menilai 
pengaruh kebijakan Pemerintah terhadap 
efisiensi, produktivitas dan daya saing 
BUMN; tatakelola korporasi; restrukturisasi 
BUMN; profitabilitas BUMN; dan sinergi 
antar BUMN.  (and)

Suasana Rakor Pelaksana BPK. Tampak para pejabat eselon I BPK di baris paling depan.
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Mendagri Tjahjo Kumolo 
lega. Pasalnya, Kementerian 
yang dipimpinnya, mendapat 
opini WTP murni tanpa 

paragraf penjelasan dari BPK atas laporan 
keuangan Kemendagri Tahun 2015. 
“Kami menyambut baik hasil opini BPK ini 
dan lebih mendorong Kemendagri dan 
pemerintah daerah meningkatkan sistem 
pemerintahan yang baik,” ungkap Tjahjo 
Kumolo gembira. 

Tren opini BPK atas laporan keuangan 
Kemendagri meningkat dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2013, Kemendagri 
memperoleh opini Wajar dengan 
Pengecualian (WdP). Selanjutnya, tahun 
2014 meningkat menjadi WTP dengan 
Paragraf Penjelasan (dPP). Pada LK tahun 
2015, yang merupakan tahun pertama 
penerapan Sistem akuntansi instansi 

Berbasis akrual (SaiBa), Kemendagri 
memperoleh opini WTP murni.

Meski begitu, BPK masih menemukan 
sejumlah persoalan. dalam Sistem 
Pengendalian internal (SPi), BPK 
menemukan sedikitnya lima temuan. di 
antaranya pengelolaan kas Bendahara 
Pengeluaran belum tertib. Buktinya 
ada uang persediaan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan sebesar rp1,16 
miliar. 

Selain itu, pengelolaan PnBP tidak 
tertib. Salah satunya terdapat selisih 
saldo piutang di iPdn Jatinangor sebesar 
rp4,97 milar. Begitu juga penatausahaan 
persediaan tidak memadai, antara lain 
pencatatan dan pelaporan persediaan 
tidak tertib dan inventarisasi persediaan 
tidak dilakukan. Hal ini terjadi di ditjen 
Bina Pembangunan daerah, ditjen Bina 

Kementerian Dalam Negeri

AdA TemuAn, 
meski WTP

Keuangan daerah dan ditjen Politik dan 
Pemerintahan Umum. 

Sedangkan soal aset, BPK menemukan 
adanya penatausahaan aset yang tidak 
memadai. Seperti adanya perhitungan 
masa manfaat aset yang tidak sesuai 
ketentuan dan perhitungan penyusutan 
dalam aplikasi SiMaK BMn. Temuan BPK 
lainnya yakni adanya penetapan dan 
pembayaran honorarium tenaga ahli 
tanpa dasar yang memadai. nilainya 
mencapai rp3,34 miliar. 

Terhadap temuan tersebut, ada 
sejumlah rekomendasi yang diberikan 
BPK. di antaranya menginstruksikan 
rektor iPdn Jatinangor memerintahkan 
Kabag keuangan untuk menyusun SOP 
terkait pengelolaan dan penyajian piutang 
PnBP dan segera melakukan inventarisasi 
piutang sebesar rp16,99 miliar. BPK juga 
meminta Mendagri memberikan sanksi 
kepada PPK di satuan kerja terkait agar 
di masa mendatang dalam menetapkan 
besaran honorarium tenaga ahli sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

rekomendasi BPK tersebut, sebagian 
telah ditindaklanjuti Kemendagri. Seperti 
telah melakukan perbaikan sistem 
pengelolaan aset dan memberikan sanksi 
satker yang tidak melakukan tugas sesuai 
ketentuan. Sanksi juga diberikan atas 
kelambatan pelaksanaan kegiatan. 

Kepatuhan Perundang-
undangan

Tidak hanya Sistem Pengendalian 
internal. BPK juga menemukan sejumlah 
persoalan terkait kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Seperti 
dalam realisasi belanja pegawai sebesar 
rp565,62 miliar, BPK menemukan adanya 
kelebihan pembayaran tunjangan kinerja 
sebesar rp35,70 juta. 

Sedangkan pada realisasi belanja 
barang sebesar rp2,94 triliun, BPK 
menemukan kelebihan pembayaran 
belanja barang, perjalanan dinas, paket 
meeting, honorarium, pemeliharaan dan 
jasa konsultasi, sebesar rp16,15 miliar. 
Selain itu BPK juga menemukan ada Mendagri Tjahjo Kumolo
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kekurangan penerimaan 
negara sebesar rp891,73 
juta. BPK juga menemukan 
adanya pemborosan 
keuangan negara sebesar 
rp5,86 miliar. Sedangkan 
yang tidak diyakini 
kebenarannya sebesar 
rp3,36 miliar.

Sementara terkait 
realisasi belanja modal 
sebesar rp349,62 
miliar, BPK menemukan 
sejumlah persoalan. 
Seperti kelebihan 
pembayaran, pekerjaan 
tidak sesuai spesifikasi, 
dan kemahalan harga 
sebesar rp1,28 miliar. BPK 
juga menemukan adanya 
pemborosan keuangan 
negara pada belanja 
modal sebesar rp559,82 
juta.  

Untuk itu BPK 
merekomendasikan 
Mendagri agar menginstruksikan satuan 
kerja terkait untuk memerintahkan KPa 
memberi sanksi kepada para pihak yang 
bertanggung-jawab atas terjadinya 
permasalahan tersebut. Selain itu BPK juga 
meminta Mendagri memproses kelebihan 
pembayaran dan kekurangan penerimaan 
negara agar menyetorkan ke kas negara. 

Janji Tindak Lanjut
Terkait hasil pemeriksaan tersebut, 

Mendagri Tjahjo Kumolo memuji kerja 
para auditor BPK. audit yang dilakukan 
BPK dinilai akan memacu kinerja jajaran 
Kemendagri maupun pemerintah daerah. 
“Opini WTP yang kami terima kali ini lebih 
baik dari tahun sebelumnya karena tanpa 
catatan,” ujar Mendagri Tjahjo.

Meski begitu, ia akan terus mendorong 
laporan keuangan kementeriannya 
lebih akuntabel dan transparan. 
Sebab, pemerintahan yang baik harus 
mempertanggungjawabkan keuangannya. 
“apalagi ini uang rakyat,” tegas Tjahjo yang 

juga politisi PdiP ini.
Selain itu, Mendagri juga meminta 

pemerintah tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota bisa mengacu pada 
hasil opini WTP Kemendagri. Menurut 
dia, hampir rp 700 triliun anggaran dari 
kementerian dan lembaga digelontorkan 
ke pemda sehingga perlu lebih transparan. 
“dalam Musrenbang kami juga sampaikan 
ke daerah untuk evaluasi anggaran, lalu 
perencanaan anggaran, pelaksanaan 
anggaran dan harus ada pertanggung-
jawaban anggaran,” ujar Mendagri. 

Sementara, anggota V BPK, 
Moermahadi Soerja, menjelaskan opini 
WTP dari BPK merupakan kewajaran. 
Bukan jaminan tidak adanya tindak 
korupsi di kemudian hari. ini yang kerap 
menjadi kesalahpahaman. “ini adalah 
tahun pertama menggunakan sistem 
akuntansi berbasis akrual. Metode ini 
lebih komprehensif dalam menyajikan 
data keuangan sehingga laporan 
pertanggungjawabannya lebih transparan 
dan akuntabel,” ujar Moermahadi.  (bw)

BPK masih menemukan 
sejumlah persoalan. 
Dalam SPI, BPK 
menemukan lima 
temuan. Di antaranya 
pengelolaan kas 
Bendahara Pengeluaran 
belum tertib. Buktinya 
ada uang persediaan 
yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 
sebesar Rp1,16 miliar.”

Gedung IPDN Jatinangor
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BOLeH jadi Menteri agama, 
Lukman Hakim Saifuddin  sedang 
masygul. Maklum, perolehan opini 
kementerian yang dipimpinya 

merosot. Bila pada laporan Keuangan (LK) 
tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian dengan Paragraf 
Penjelasan (WTP-dPP), tapi pada LK tahun 
anggaran 2015, turun setingkat menjadi 
Wajar dengan Pengecualian (WdP).  

Karena itu Lukman Hakim 
menekankan pada jajarannya, agar opini 
WdP ini harus menjadi perhatian seluruh 
pengelola anggaran di Kemenag. ia juga 
berharap pada laporan keuangan tahun 
2016 lebih baik. “Laporan keuangan pada 
tahun selanjutnya harus dibenahi,” tandas 
Lukman Hakim.

Hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan, 
sejumlah persoalan ditemukan BPK baik 
pada pemeriksan pendapatan, belanja 
barang maupun belanja modal. Pada 
pemeriksaan pendapatan misalnya, 
BPK menemukan sejumlah satuan kerja 
non BLU yang menggunakan langsung 
pendapatan yang diperolehnya sebesar 
rp80,31 miliar.

rinciannya penggunaan langsung 
pendapatan sepuluh asrama haji dan lima 
asrama haji sebesar rp64,73 miliar. Selain 
itu penggunaan langsung pendapatan 
empat wisma haji yang dikelola Setjen 
sebesar rp12,79 miliar. Begitu juga pada 
pendapatan pemanfaatan laboratorium 
biologi pada iain Palangka raya sebesar 
rp979 juta dan pendapatan biaya 
akomodasi mahasiswa pada iain Padang 
Sidempuan sebesar rp2,68 miliar. 

Sebelumnya Kementerian agama 
menyajikan realisasi pendapatan pada 
Laporan realisasi anggaran dan Laporan 
Operasional Tahun anggran  2015 masing-
masing sebesar rp2,01 triliun  dan sebesar 
rp1,90 Triliun. Pendapatan tersebut 
diperoleh dari pendapatan operasional 
Kementerian agama maupun pendapatan 
dari dana pendidikan.

Padahal dalam Pasal 4 Undang-
undang nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan negara Bukan Pajak 

TemuAn PAdA OPini 
WdP kemenAg
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) kepada Kementerian Agama. Bersamaan dengan 
itu BPK juga merekomendasikan Menteri Agama menginstruksikan 
Sektretaris Jenderal, untuk selanjutnya memerintahkan Kepala Satker 
terkait supaya menyetorkan ke kas negara sebesar Rp20,12 miliar.

disebutkan, seluruh penerimaan negara 
bukan pajak wajib disetor langsung 
secepatnya ke Kas negara. Bahkan  Pasal 
5  juga menyebutkan, seluruh Penerimaan 
negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem 
anggaran Pendapatan dan Belanja negara. 

akibatnya, menurut BPK, pendapatan 
sebesar rp80,31 miliar tidak disajikan 
dalam laporan keuangan. Selain itu saldo 
kas lainnya atau setara kas pada asrama 
haji dan wisma haji tersebut tidak disajikan 
dalam laporan keuangan. Begitu juga aset 
tetap sebesar rp6,54 miliar tidak disajikan 
dalam laporan keuangan. “Pendapatan dan 
kas dalam rekening yang tidak dilaporkan 
berisiko disalahgunakan,” tulis BPK dalam 
laporan hasil pemeriksaan.

BPK juga menemukan adanya 

pendapatan BLU pada 
Kementerian agama 
yang belum disahkan 
sebesar rp731,52 juta 
dan Pendapatan Sewa 
rumah negara/Jabatan 
kurang ditetapkan sebesar 
rp41,62 juta belum di 
setor ke kas negara. 

Sedangkan pada 
pengendalian belanja 
BPK juga menemukan 
sejumlah persoalan. 
Seperti pengklasifikasian 
anggaran belanja senilai 
rp39,26 miliar yang 
tidak sesuai dengan 
substansi kegiatan 
yang dilaksanakan. 

Kementerian agama belum melengkapi 
bukti pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan sebesar rp142,61 miliar. BPK 
juga menemukan adanya pengelolaan 
bantuan sosial belum memadai. di 
antaranya terdapat Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) sebesar rp3,40 miliar yang tidak 
tersalurkan.

Sedangkan pada pengendalian 
aset, BPK juga menemukan sejumlah 
permasalahan. Seperti sebanyak 285 
bidang tanah senilai rp352.05 miliar belum 
bersertifikat dan 17 kendaraan bermotor 
senilai rp26,75 juta tidak didukung 
bukti kepemilikan. BPK juga menilai 
penatausahaan dan pengungkapan 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
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tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk 
operasional kantor Kementerian 
agama belum memadai. BPK mencatat, 
Kementerian agama Belum Menerapkan 
Kebijakan amortisasi atas BMn aset Tak 
Berwujud Sebesar rp26,5 miliar.

Sementara hasil pemeriksaan atas 
penyajian saldo aset, BPK menemukan 
adanya perbedaan nilai saldo aset tetap dan 
aset lainnya pada neraca per 31 desember 
2015 dengan SiMaK BMn sebesar rp68,55 
miliar belum dapat ditelusuri. 

Tidak hanya itu. Hasil 
pemeriksaan terkait ketentuan 
perundang-undangan, BPK juga 
menemukan sejumlah persoalan. 
di antaranya yakni adanya realisasi 
pembayaran belanja barang atas 
pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 
Standar Biaya Masukan. nilainya 
sebesar rp7,23 miliar. 

BPK juga menemukan adanya 
pengadaan barang dan jasa di 12 
Satuan Kerja tidak sesuai kontrak 
dan melebihi SBM. nilainya 
sebesar rp1,03 miliar. ada juga 
pembayaran uang transpor dan 
uang harian tidak sesuai SBM 
sebesar rp510,79 juta. 

ditambah lagi, BPK juga 
menemukan adanya kelebihan 
pembayaran atas kegiatan yang 
dilaksanakan tidak sesuai dengan 
bukti pertanggungjawaban. 
nilanya mencapai rp2,99 
miliar. Sedangkan kegiatan 
yang belum didukung bukti 
pertanggungjawaban sebesar 
rp5,49 miliar. 

Terkait belanja modal BPK menemukan 
adanya realisasi belanja modal tidak sesuai 
spesifikasi teknis sebesar rp108,75 juta 
dan kekurangan volume pekerjaan sebesar 
rp9,79 miliar. 

Temuan BPK lainnya, adanya 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
yang belum dikenakan denda sebesar 
rp1,58 miliar dan jaminan pelaksanaan 
atas paket pekerjaan pada Kanwil Kemenag 
Provinsi aceh belum dicairkan sebesar 

rp90,32 juta. 
atas temuan tersebut, BPK 

merekomendasikan, agar Menteri agama, 
menginstruksikan Sektretaris Jenderal 
memerintahkan Kepala Satker terkait 
supaya menyetorkan ke kas negara sebesar 
rp20,12 miliar. 

rinciannya berupa belanja barang atas 
pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
Standar Biaya Masukan sebesar rp7,23 
miliar. Kelebihan pembayaran atas kegiatan 

yang tidak dilaksanakan sesuai dengan 
bukti pertanggungjawaban sebesar rp2,99 
miliar. realisasi belanja modal tidak sesuai 
spesifikasi teknis  sebesar rp108 juta dan 
kekurangan volume pekerjaan sebesar 
rp9,79 miliar. 

Tak pelak temuan BPK tersebut 
membuat Biro Keuangan Sekretariat 
Jenderal Kementerian agama juga  
menggelar Focus group discussion (Fgd) 
Peningkatan Kualitas SdM Penyusun 
Laporan Keuangan. Kegiatan ini diikuti para 

penyusun laporan keuangan di lingkungan 
Kementerian agama.  

“dengan terselenggaranya kegiatan 
ini, saya berharap para operator aplikasi 
keuangan sebagai duta akrual Kanwil 
Kemenag Provinsi dapat menjadi agen 
pembaharu dan pemberi solusi bagi 
penyusunan LKKa Tahun 2016,” ujar Kepala 
Biro Keuangan dan BMn, Syihabuddin 
Latief.

Syihabuddin mengingatkan kepada 
jajarannya bahwa para penyusun 
laporan keuangan merupakan 
ujung tombak dalam penyusunan 
Laporan Keuangan Kementerian 
agama (LKKa). “Karena pada 
dasarnya laporan keuangan 
adalah marwah-nya Kementerian 
agama, martabat Kementerian 
agama di antaranya ada pada 
laporan keuangannya,” ujar 
Syihabuddin.

Terlebih lagi sejak tahun 2015, 
penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian agama (LKKa) telah 
menggunakan basis akuntansi 
akrual. Syihabuddin menjelaskan 
bahwa basis akuntansi akrual 
berbeda dengan basis kas menuju 
akrual yang digunakan pada tahun 
sebelumnya, yaitu bahwa basis 
akuntansi akrual mengakui dan 
mencatat transaksi apabila telah 
munculnya hak atau kewajiban 
entitas, tanpa melihat apakah 
terjadi aliran kas keluar atau masuk 
dari entitas.

Karena itu menurut 
Syihabuddin, dibutuhkan SdM yang 
mampu mengidentifikasi transaksi entitas 
dan menerapkan perlakuan akuntansi 
yang tepat sesuai konteks basis akrual. 
dengan demikian, diharapkan tidak terjadi 
pencatatan (jurnal) transaksi yang tidak 
lazim seperti pada penyusunan laporan 
keuangan tahun 2015 yang jumlahnya 
mencapai ribuan transaksi. “Salah satu 
kendala yang dihadapi oleh Kementerian 
agama adalah jumlah satker yang sangat 
banyak,” ujar Syihabuddin.  (bw)
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HaSiL survei BPS terhadap 
indeks demokrasi indonesia 
(idi) 2015 menunjukkan angka 
72,82 dalam skala 0 sampai 100. 

Meski capaian ini mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya (idi 
2014) sebesar 73,04, penurunan tersebut 
tidak signifikan karena kinerja demokrasi 
indonesia masih bertahan pada tataran 
“sedang”.

Klasifikasi tingkat demokrasi indonesia 
dikelompokkan menjadi tiga kategori. 
Yaitu  “baik”  dengan nilai capaian 
indeks di atas 80, “sedang” dengan capaian 

indeks antara 60 hingga 80, dan “buruk” 
jika capaian indeksnya di bawah 60.

“indeks demokrasi merupakan 
informasi berdasar fakta di lapangan 
dan bisa dijadikan dasar dalam proses 
pengambilan keputusan publik dan 
mengevaluasi kebijakan yang akan 
berpengaruh dalam proses konsolidasi 
demokrasi di indonesia,” kata Kepala BPS 
Suryamin saat melansir idi 2015 beberapa 
waktu lalu.

Penurunan idi dipengaruhi tiga aspek 
demokrasi, yakni kebebasan sipil turun 
2,32 poin (dari 82,62 menjadi 80,30), 

survei TenTAng demOkrAsi
TeTAPi melAnggAr regulAsi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar Perjanjian Kerjasama 
penilaian Indeks Demokrasi Indonesa antara Kemenko Polhukam dan Badan Pusat 
Statistik (BPS) diperbaiki. Ada indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan. 

hak-hak politik naik 6,91 poin (dari 63,72 
menjadi 70,63), dan lembaga-lembaga 
demokrasi turun 8,94 poin (dari 75,81 
menjadi 66,87).

idi merupakan indikator 
komposit yang menunjukkan tingkat 
perkembangan demokrasi di indonesia. 
Tingkat capaiannya diukur berdasar 
pelaksanaan dan perkembangan tiga 
aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, 
hak-hak politik, dan lembaga-lembaga 
demokrasi.

Menurut Suryamin sebenarnya masih 
ada beberapa celah yang berpengaruh 
signifikan terhadap tantangan 
demokrasi yang bertumpu pada tiga hal. 
“demonstrasi yang berujung kekerasan, 
penyaluran aspirasi masyarakat terhadap 
pemerintah, dan peran legislasi.  Ketiga 
indikator tersebut perlu mendapat 
perhatian karena selama ini konsisten 
cenderung buruk,” kata dia.

guna memberikan gambaran 
perkembangan demokrasi politik di 
indonesia, sejak 2009 BPS bersama 
Kemko Polhukam, Bappenas, Kemdagri, 
UndP, dan tim ahli: Maswadi rauf, 
Musdah Mulia, Syarif Hidayat, dan 
abdul Malik gismar, merumuskan 
pengukuran idi. Hasil idi telah digunakan 
dalam rencana Pembangunan Jangka 
Menengah nasional/rPJMn 2010-2014 
dan dilanjutkan dalam rPJMn 2014-2019 
sebagai target yang hendak dirumuskan 
dalam pembangunan sektor politik.

namun terkait tata kelola keuangan 
pelaksanaan survei idi, menurut BPK 
masih banyak hal yang harus diperbaiki. 
Karena itu BPK dalam pemeriksaan LK 
Kemen Polhukam merekomendasikan 
agar Menko Polhukam berkoordinasi 
dengan BPS, agar pelaksanaan dan 
penggunaan anggaran survei idi sesuai 
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peraturan perundang-undangan.
dari telaah atas realisasi Belanja 

Barang Tahun 2015 di Satker Kemenko 
Polhukam dicantumkan kegiatan 
Survei indeks demokrasi indonesia (idi) 
dengan anggaran rp7,7 miliar yang 
direalisasi sebesar rp7,6 miliar. Kegiatan 
ini dilaksanakan atas kerjasama dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Program Peningkatan Koordinasi 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(PPKBPHK) i Kemenko Polhukam, 
kerjasama kegiatan Survei idi dengan 
BPS sudah dilaksanakan sejak 2010 untuk 
mengukur idi di tahun 2009. Kegiatan 
ini dalam rangka melaksanakan rencana 
Pembangunan Jangka Menengah nasional 
(rPJMn) ii 2010-2014, yang sasaran 
utamanya adalah meningkatnya kualitas 
demokrasi indonesia.

adapun payung hukum Survei idi 
tersebut, Sesmenko Polhukam bersama 
Sekretaris Utama BPS membuat nota 
Kesepahaman. Sebagai tindak lanjut 
disusunlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
tanggal 16 Januari 2015 antara PPK 
PPKBPHK i dengan direktur Statistik 
Ketahanan Sosial BPS dengan nilai 
pekerjaan sebesar rp7,6 miliar.

Perjanjian Kerja Sama tersebut 
antara lain mengatur jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai 
tanggal 16 Januari s.d. 31 desember 
2015. Pembayaran dilakukan Kemenko 
Polhukam kepada Bendahara Penerimaan 
BPS dengan cara transfer. Kemudian, 
hak kepemilikan dan hak penggunaan 
atas seluruh hasil pekerjaan Survei idi 
adalah untuk kedua pihak, yaitu Kemenko 
Polhukam dan BPS. 

anggaran untuk Survei idi sebesar 
rp7,6 ditransfer melalui Bendahara 
Penerimaan BPS tertanggal 26 
Maret 2016. atas dana tersebut BPS 
memperlakukannya sebagai Penerimaan 
negara Bukan Pajak (PnBP) dan 
mencairkan anggaran tersebut melalui 
mekanisme belanja barang BPS untuk 
kegiatan survei, digabungkan dengan 
kegiatan survei lainnya, termasuk kegiatan 
Survei idi.

Selanjutnya pekerjaan kegiatan survei 
idi dinyatakan selesai 100% per tanggal 30 
desember 2015 dengan menyerahkan dua 
laporan, yaitu Laporan Capaian idi 2014 
dan Laporan Penyelenggaraan idi Ta 2015. 

Tidak Tepat
Terhadap Perjanjian Kerja Sama 

tersebut, Tim Pemeriksa BPK di Kemenko 
Polhukam telah menyampaikan surat 
permintaan klarifikasi kepada Tim BPK 
yang melakukan pemeriksaan pada BPS 

melalui Sekretariat LKPP BPK ri dengan 
surat tanggal 23 Maret 2016. Selanjutnya 
Sekretariat LKPP telah meneruskan surat 
dimaksud kepada Ketua Tim Pemeriksa 
BPS pada tanggal yang sama. 

Hasilnya Tim BPK di BPS telah 
menyampaikan informasi hasil pengujian 
atas kegiatan tersebut yang menyatakan, 
BPS telah melaporkan semua kegiatan 
kerjasama survei (statistik) dengan 
entitas lain dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) BPS Tahun 2015. namun 
penelusuran lebih lanjut terhadap 
dokumen Survei idi Tim BPK di Kemenko 
Polhukam ditemukan hal-hal yang tidak 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Misalnya, dalam pekerjaan Survei 
idi, inspektorat Kemenko Polhukam 
tidak memiliki kewenangan mengaudit 
pelaksanaan swakelola yang dilakukan 
BPS. Berdasar penjelasan PPK PPKBPHK i, 
semua pertanggungjawaban pengeluaran 
anggaran disimpan BPS untuk digunakan 
sebagai pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran di BPS dalam rangka 
keperluan pemeriksaan oleh Satuan 
Pengawas internal maupun oleh aparat 
pengawas lainnya.

Juga ditemukan fakta, bahwa 
BPS tidak memenuhi kewajiban 
menyampaikan tembusan Surat Perintah 
Pencairan dana (SP2d) disebabkan 
pengajuan SPM untuk diterbitkan SP2d 
juga memuat kegiatan lain, sehingga BPS 
kesulitan memisahkan pengeluaran yang 
terkait dengan kegiatan idi yang sudah 
di-SP2d-kan. 

Selain itu direktur Statistik Ketahanan 
Sosial BPS telah membuat Surat 
Pernyataan bermaterai tanggal 21 april 
2016 yang antara lain menyatakan bahwa 
pada tahun 2015 telah menerima transfer 
dana dalam bentuk PnBP dari diPa 
Kemenko Polhukam sebesar rp7, 6 miliar 
dan dalam kegiatan pengukuran idi tidak 
menggunakan anggaran BPS.

BPK juga menemukan adanya 
kelemahan dalam PKS tentang termin 
pembayaran yaitu pembayaran dilakukan 
100% untuk kegiatan Survei idi di awal 
kegiatan pada 26 Maret 2015, mendahului 
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prestasi pekerjaan yang baru mencapai 
100% pada tanggal 30 desember 2015.

Yang juga menjadi unsur temuan 
adalah, kepemilikan hasil pekerjaan 
survei sebagai milik Kemenko Polhukam 
dan BPS mengakibatkan ketidakjelasan 
penatausahaan dan pencatatan 
atas aset tak berwujud (aTB) berupa 
Laporan Capaian idi 2014 dan laporan 
penyelenggaran idi Ta 2015, termasuk 
data yang dihasilkan dalam pelaksanaan 
kegiatan survei. Celakanya, sejak 
pelaksanaan kerjasama tahun 2010, 
Kemenko Polhukam belum pernah 
mencatat laporan hasil Survei idi sebagai 
aset. 

Bukan hanya itu. BPK juga menemukan 
tanggal pada kuitansi pembayaran, yaitu 
tanggal 23 Januari 2015, tidak sinkron 
dengan tanggal pembayaran menurut 
SP2d LS, yaitu tanggal 26 Maret 2015, atau 
terdapat selisih selama dua bulan.

Menurut  BPK, kondisi tersebut 
tidak sesuai dengan sejumlah peraturan 
pemerintah (PP), antara lain PP nomor 
45 Tahun 2013, Peraturan Presiden no 54 
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden 
nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Juga melanggar 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan 
aPBn.

Kondisi tersebut mengakibatkan 
pertanggungjawaban kegiatan 
Survei idi sebesar rp7,6 miliar belum 
sepenuhnya mengikuti ketentuan 
pertanggungjawaban kegiatan secara 
swakelola. Hal itu disebabkan karena PPK 
PPKBPHK i Kemenko Polhukam Tahun 
2015 kurang cermat dalam mengikuti 
ketentuan pertanggungjawaban 
keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan 
secara swakelola oleh BPS yang bersumber 
dari alokasi anggaran Kemenko Polhukam. 
dan inspektur Kemenko Polhukam tidak 

menjalankan perannya secara memadai 
dalam melakukan pengawasan pekerjaan 
secara swakelola.

Menanggapi hal tersebut, Kemenko 
Polhukam sependapat. Untuk 
menindaklanjuti temuan tersebut, 
Kemenko Polhukam akan berkoordinasi 
dengan BPS, Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP), Kementerian Keuangan dan 
Kementerian negara Perencanaan 
Pembangunan nasional (Bappenas) agar 
pelaksanaan Survei idi sesuai aturan yang 
berlaku.

Terhadap temuan-temuan tersebut 
BPK merekomendasikan kepada 
Menko Polhukam agar meminta 
Sesmenko Polhukam berkoordinasi 
dengan Kementerian Keuangan 
untuk merumuskan mekanisme 
yang tepat dalam membiayai dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
kegiatan Survei idi dan menyurati 
Kepala BPS untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban keuangan 
pelaksanaan kegiatan Survei idi sebesar 
rp7,6 miliar. Selain itu, Menko Polhukam 
juga diminta menegur PPK PPKBPJK i, 
untuk melakukan perubahan atas klausul 
dalam butir-butir perjanjian kerja sama 
pelaksanaan Survei idi antara Kemenko 
Polhukam dengan BPS sesuai ketentuan, 
khususnya tata cara pembayaran dan 
pertanggungjawaban serta pencatatan 
kepemilikan hasil pekerjaan.  (bd)
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daLaM Laporan Keuangan, 
Kementerian desa, 
Pembangunan daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendes) menyajikan nilai Persediaan 
per 31 desember 2015 sebesar rp3,32 
trliun. namun dalam pemeriksaan BPK 
menemukan sejumlah permasalahan 
menyangkut masalah Persediaan, aset 

Tetap, aset Lain-lain dan Utang Pada Pihak 
Ketiga. 

Terkait masakah persediaan, ada 
sebagian satuan kerja (Satker) yang 
tidak melakukan inventarisasi fisik atas 
persediaan yang dimilikinya. Selain itu 
Satker tersebut juga tidak mengelola 
persediaan dengan menyediakan kartu 
persediaan guna mencatat mutasi 

rekOmendAsi BPk ATAs 
kinerjA keuAngAn 
PemBAngunAn desA
BPK mEmBEriKAN OPiNi WDP AtAs LAPOrAN KEUANGAN 
tA-2015 KEmENtEriAN DEsA, PEmBANGUNAN DAErAh 
tErtiNGGAL, DAN trANsmiGrAsi. sEjUmLAh sAtKEr 
tiDAK mEmBEriKAN LAPOrAN sEcArA mEmADAi. 
AKiBAtNyA BPK tiDAK mENDAPAtKAN BUKti yANG 
cUKUP. 

persediaan secara memadai. akibatnya 
BPK tidak dapat memperoleh bukti 
pemeriksaan yang cukup dan tepat 
tentang sebagian nilai tersebut per 31 
desember 2015. 

Sedangkan terkait nilai aset Tetap 
sebesar rp2,55 triliun, terdapat aset yang 
tidak didukung rinciannya sehingga tidak 
dapat ditelusuri keberadaannya. dalam 
hal ini Kemendes telah memiliki kebijakan 
pencatatan, penyajian dan pengungkapan 
aset Tetap, namun belum dilaksanakan 
secara memadai sehingga BPK tidak dapat 
memperoleh bukti pemeriksaan yang 
cukup dan tepat tentang nilai tersebut.

akan halnya dengan aset lain-lain. 
Pada Laporan Keuangan disebutkan nilai 
aset Lain-Lain sebesar rp2,54 triliun. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan, dari 
nilai tersebut, di antaranya terdapat aset 
yang tidak didukung rincian sehingga 
tidak dapat ditelusuri keberadaannya. 
Hal itu mengakibatkan BPK tidak dapat 
memperoleh bukti pemeriksaan yang 
cukup dan tepat tentang nilai tersebut.

Sedangkan Laporan Keuangan yang 
mengungkapkan nilai Utang kepada Pihak 
Ketiga per 31 desember 2015 sebesar 
rp378,46 miliar, juga tidak ada catatan 
dan dokumen yang memadai. apalagi nilai 
utang tersebut juga belum didasarkan 
hasil verifikasi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
akibatnya, BPK tidak dapat menentukan 
apakah diperlukan penyesuaian terhadap 
angka tersebut di atas. 

Sementara itu dalam hasil 
pemeriksaan yang dilakukan BPK atas 
Kepatuhan Terhadap Ketentuan/Peraturan 
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Perundang-undangan pada Kemendes Ta-
2015 BPK masih mendapatkan sejumlah 
temuan yang bisa mengakibatkan 
laporan keuangan Kemendes kehilangan 
kewajarannya. Temuan tersebut antara lain 
pengelolaan dan pelaksanaan anggaran 
pada kegiatan peningkatan kesejahteraan 
keluarga berbasis pemberdayaan 
masyarakat (PKKPM) senilai rp 392 miliar, 
yang dinilai tidak memadai.

PKKPM merupakan program 
pemerintah dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan yang 
dituangkan dalam rPJMn 2015-2019. 
PPKPM bertujuan menyediakan dana 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) atau 
blockgrants dalam bentuk dana bantuan 
sosial atau jenis belanja pemerintah lain 
yang sesuai dengan karakteristik kegiatan 
masyarakat (kelompok) miskin/rentan.

dalam pelaksanaannya, PKKPM 
juga menyiapkan beragam kegiatan 
Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk 
meningkatkan keahlian dan keterampilan 
masyarakat miskin/rentan untuk terlibat 
secara langsung dalam kegiatan ekonomi 
produktif.

Program ini dirintis tahun 2014 dan 
bersifat pilot project. Pada Tahun 2014 
pelaksananya adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan nasional (Bappenas). 
Selanjutnya tahun 2015, Bapennas 
menunjuk ditjen PKP. Pemerintah Pusat 
mentransfer sejumlah uang kepada 
Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di tingkat 
Kecamatan. Selanjutnya, UPK akan 
menyalurkan uang tersebut kepada 
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai 
pelaksana kegiatan di tingkat desa.

Hasil pemeriksaan BPK atas 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
kegiatan PKKPM menunjukkan 
beberapa permasalahan terkait 
Kesalahan Penganggaran PKKP. Bukti 
pertanggungjawaban PKKPM belum 
lengkap. Saldo dana PKKPM per 31 
desember 2015 tidak dapat diketahui. 
realisasi pelaksanaan fisik pada laporan 
konsultan tidak sesuai dengan realisasi 
keuangan. Penggunaan dana Kegiatan 

PKKPM tidak sesuai peraturan perundang-
undangan, serta persediaan yang 
dihasilkan dari PKKPM tidak tercatat dan 
tidak diketahui nilainya

Pemeriksaan juga menemukan adanya 
pencairan dari UPK ke TPK untuk dana P2B 
dan Pie yang dilakukan akhir tahun (22-31 
desember 2015) sebesar rp63,7 miliar. 
Sementara itu dana yang dicairkan oleh 
TPK pada 31 desember 2015 dinyatakan 
telah habis digunakan. namun hasil 
konfirmasi dari konsultan menyebutkan 
sebagian dana tersebut masih berada dl 
TPK berupa uang tunai.

Sampai dengan saat pemeriksaan 
berakhir 29 april 2016 Kemendes tidak 
menyampaikan dokumen rekening UPK 
secara lengkap kepada BPK, sehingga 
realisasi dan sisa dana PKKPM tidak dapat 
diyakini kewajarannya. Selain itu, sisa 
dana tunai di TPK tidak dapat diketahui 
karena tidak ada bukti yang mendukung 
jumlahnya secara pasti.

akibatnya Belanja Barang pada ditjen 
PKP Kemendes belum menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya dan saldo 
persediaan per 31 desember 2015 yang 
dihasilkan dari PKKPM tidak dapat diyakini 
kewajarannya. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri 

desa, Pembangunan daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi menjelaskan pihaknya 
sepakat dengan basil pemeriksaan BPK. 
adapun tindakan yang dilakukan pihaknya 
telah berkoordinasi dengan kepala BPMd 
dan Kepala Bappeda.

atas permasalahan tersebut BPK 
merekomendasikan  agar, Menteri 
desa, Pembangunan daerah Tertlnggal, 
dan Transmigrasi: memerintahkan 
PPK melengkapi bukti penggunaan 
dana PKKPM sebesarrp392 miliar serta 
meminta itjen meneliti kebenaran 
pembayaran dana tersebut dan apabila 
ditemukan adanya kerugian negara 
agar diproses sesuai ketentuan. Menteri 
juga diminta memerintahkan KPa 
mengkaji ulang skema pembayaran 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Kegiatan PKKPM dan memberikan sanksi 
sesuai ketentuan kepada PPK, dan UPK 
yang tidak cermat dalam pengendalian 
dan pelaksanaan belanja untuk PKKPM.

Temuan lain adalah pertanggung 
jawaban belanja perjalanan dinas tidak 
sesuai kondisi sebenarnya dan melebihi 
standar senilai rp 571,85 juta. BPK menguji 
kebenaran bukti pertanggungjawaban 
belanja tersebut dengan mengkonfirmasi 
tiket pesawat udara yang dilampirkan 

Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan 
Jafar dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar meninjau saluran irigasi Desa Pulo Kelapa, 
Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 27 September 2015.
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dalam dokumen pertanggungjawaban. 
Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 
dua direktoral Jenderal PdT menunjukkan 
beberapa permasalahan tersebut di atas.

Selanjutnya, BPK juga menemukan 
kelebihan pembayaran atas pekerjaan 
fisik pada ditjen Pembangunan daerah 
Tertinggal (PdT) sebesar rp 1,9 miliar, 
dan denda keterlambatan yang belum 
dikenakan sebesar rp284,34 juta.

Temuan berikutnya, adalah kelebihan 
pembayaran atas pekerjaan fisik pada 
ditjen Pengembangan Kawasan Pedesaan 
(PKP) sebesar rp 2,09 miliar, dan denda 
keterlambatan yang belum dikenakan 
sebesar rp25,70 juta.

Berikutnya, temuan kekurangan 
volume pekerjaan pada pelaksanaan 
kegiatan tugas pembantuan (TP) ditjen 
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 
Permukiman Transmigrasi (PKP2T) sebesar 
rp 1,45 miliar.

dengan adanya temuan tersebut 
BPK menyampaikan empat rekomendasi 
kepada Menteri desa, Pembangunan 
daerahTertinggal, dan Transmigrasi. 
Pertama, memerintahkan PPK menarik 
dan menyetor kerugian negara serta 
menyampaikan bukti setor kepada BPK 
atas sejumlah transaksi yang dinilai 
janggal.

Kedua, memberi sanksi sesuai 
ketentuan kepada PPK dan Bendahara 
Pengeluaran ditjen PdTu dan ditjen 

PPMd yang tidak cermat dalam 
melaksanakan tugas dan pegawai yang 
mempertanggungjawabkan perjalanan 
dinas tidak sesuai kenyataan dan 
ketentuan. Sanksi juga harus diberikan 
kepada KPa, PPK dan Panitia Penilai 
dan Penerima Barang/Jasa ditjen PdT, 
ditjen PKP, ditjen PdTu dan PKP2T yang 
tidak cermat dalam pengendalian dan 
pelaksanaan kontrak.

Ketiga, memerintahkan PPK melunasi 
pembayaran kepada rekanan, dengan 
memperhitungkan nilai kekurangan 
volume pekerjaan sebesar rp555,9 

juta dan denda keterlambatan sebesar 
rp211,11 juta atas pekerjaan di ditjen 
PdT. Juga, memperhitungkan denda 
keterlambatan atas pekerjaan di ditjen 
PKP sebesar rp25,70 juta. Berikutnya, 
memperhitungkan denda keterlambatan 
sebesar rp235,04 juta di ditjen PdT. 
Kesemuanya disetor ke Kas negara dan 
menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Keempat, memerintahkan PPK 
memberikan teguran tertulis kepada 
rekanan dan manajemen konstruksi 
yang tidak melaksanakan pekerjaan 
sebagaimana diatur dalam kontrak.  (bd) 

“Sampai dengan saat 
pemeriksaan berakhir 

29 April 2016 Kemendes 
tidak menyampaikan 

dokumen rekening UPK 
secara lengkap kepada 
BPK, sehingga realisasi 
dan sisa dana PKKPM 
tidak dapat diyakini 

kewajarannya.”

ILUSTRASI: Pembagunan jalan desa

ILUSTRASI: Daerah tertinggal
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MenTeri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Hanif dhakiri 
bisa sedikit lega. Pasalnya, 
Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) akhirnya memberikan opini Wajar 
dengan Pengecualian (WdP) atas Laporan 
Keuangan yang disajikan per 31 desember 
2015.

Opini BPK tersebut setingkat lebih 
baik dibanding tahun sebelumnya yang 
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 
Laporan Keuangan Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014. Hal 
ini dikarenakan banyaknya temuan BPK 

yang mengakibatkan laporan keuangan 
tersebut kehilangan kewajarannya.

Sekalipun penatausahaan 
keuangannya membaik, BPK masih 
menemukan berbagai permasalahan yang 
berkaitan dengan Sistem Pengendalian 
intern (SPi) dan operasinya. Misalnya 
saja masalah yang terkait penggunaan 
dan pengamanan aset Tetap pada 
Kemenakertrans yang kurang tertib.

Ketidaktertiban penatausahaan, 
penggunaan dan pengamanan aset 
tetap pada Kemenakertrans tersebut 
menurut BPK telah menimbulkan 

rATusAn BArAng 
negArA rAiB 
di kemenAkerTrAns
BPK mEmBEriKAN OPiNi WDP AtAs LAPOrAN 
KEUANGAN KEmENAKEr tA 2015. NAmUN DEmiKiAN 
KEmENAKEr mAsih hArUs BEKErjA KErAs mEmBENAhi 
imPLEmENtAsi sPi yANG mAsih KUrANG tErtiB. berbagai permasalahan. di antaranya 

sejumlah Satuan Kerja (Satker) tidak bisa 
memanfaatkan aset dan fasilitas yang 
dimiliki Kemenakertrans secara maksimal. 
Laporan aset di kementerian itu tidak 
sesuai fakta. Serta, hilangnya sejumlah aset 
tetap yang menimbulkan kerugian negara.

neraca audited Kemenakertrans per 
31 desember 2015 menyajikan saldo aset 
Tetap sebesar rp3,82 triliun, turun rp2,77 
triliun atau 42,06% dari nilai aset Tetap per 
31 desember 2014 yang keseluruhannya 
mencapai rp 6,60 triliun.

Hasil pemeriksaan secara uji petik 
di kantor pusat serta UPTP di Sumatera 
Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan 
Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 
penggunaan, pengamanan, pengawasan 
dan pengendalian aset Tetap tidak tertib. 
di antaranya, terdapat Peralatan dan 
Mesin yang tidak diketahui keberadaannya 
sebesar rp24,93 miliar, hilang sebesar 
rp294,68 juta, dan dikuasai pihak lain 
sebesar rp1,41 miliar

Sementara itu neraca Audited 
Kemenakertrans per 31 desember Tahun 
2015 menyajikan Peralatan dan Mesin 
sebesar rp2,28 triliun. Pemeriksaan 
terhadap database SiMaK BMn 
serta pemeriksaan tindak lanjut atas 
Pemeriksaan Pengelolaan aset BMn Tahun 
2015 menunjukkan adanya permasalahan 
BMn yang tidak diketahui keberadaannya.

di kantor pusat misalnya, terdapat 
kendaraan dinas yang tidak diketahui 
keberadaannya senilai rp 5,7 miliar, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri
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dinyatakan hilang senilai rp 
166 juta, dan dikuasai pihak 
lain senilai rp 1,26 miliar. 
data lain menunjukkan, 
terdapat laptop/notebook 
yang tidak diketahui 
keberadaannya senilai rp 
10,47 miliar, dinyatakan 
hilang senilai rp 85 juta, dan 
dikuasai pihak lain senilai rp 
153,5 juta.

Kasus serupa juga terjadi 
di kantor Kemenakertrans 
atau lembaga di bawahnya, 
yang ada di daerah. 
Contohnya di Balai Besar 
Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan. di 
sana, BPK menemukan 
laptop/notebook yang tidak 
diketahui keberadaannya sebesar rp193 
juta, dinyatakan hilang sebesar rp43 juta 
dan dibawa pejabat yang pindah satker 
sebesar rp 37,5 juta.

Temuan serupa terjadi 
di BBPLK Bandung. di sana, 
sebanyak 54 unit BMn tidak 
diketahui keberadaannya 
sebesar rp 611 juta serta 
69 unit BMn yang belum 
tercatat dalam SiMaK BMn.

Kemudian di BBPLK 
Bekasi, terdapat 69 unit 
BMn yang tidak diketahui 
keberadaannya sebesar 
rp7,7 miliar serta 44 
unit BMn yang belum 
tercatat dalam SiMaK 
BMn. Sedikitnya terdapat 
44 unit BMn yang belum 
dicatat. BMn tersebut 
ada yang merupakan 
kiriman BMn kantor pusat 
Kemenakertrans dan 
pemberian dari pihak lain.

Misalnya, 12 unit engine stand sepeda 
motor kiriman BMn dari ditjen Binalattas 
namun tidak dilengkapi dokumen BaST. 
Kemudian, lima unit engine stand mobil 
kiriman BMn dari ditjen Binalattas namun 

tidak dilengkapi dengan dokumen BaST.
Selain itu, 16 unit alat peraga pelatihan 

sepeda motor kiriman BMn dari ditjen 
Binalattas namun tidak dilengkapi 
dokumen BaST. Berikutnya, enam unit 

mesin bubut yang terdiri dari: (1) Lima unit 
merk Wasino Le-19K; (2) satu unit merk 
Wasino Ln32Bii.

ada lagi satu unit mobil alat peraga 
pelatihan yang berasal dari pemberian 
PT TMMi. Terdapat naskah perjanjian 

kerjasama namun tidak 
mencantumkan harga 
unit mobil yang diberikan. 
Masih di wilayah Bekasi, 
tepatnya di BBPP Bekasi, BPK 
menemukan adanya 26 unit 
BMn yang tidak diketahui 
keberadaannya senilai rp 
186,7 juta.

dari kelima 
permasalahan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa 
peralatan dan mesin tidak 
diketahui keberadaannya 
sebanyak 879 unit sebesar 
rp 24,93 miliar. Peralatan 
dan Mesin dinyatakan 
hilang minimal sebanyak 11 
unit sebesar rp294,68 juta. 
Peralatan dan Mesin dikuasai 

pihak lain sebanyak 36 unit sebesar rp l,41 
miliar. Peralatan dan Mesin sebanyak 171 
unit belum tercatat ke dalam SlMaK BMn.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, 
BPK merekomendasikan 
Menteri Ketenagakerjaan 
memerintahkan seluruh 
Kuasa Pengguna Barang 
di masing-masing satker 
untuk menelaah secara rinci 
penyajian aset. Selain itu, 
juga sekaligus memperbaiki 
pencatatan/pembukuan 
di Sistem informasi dan 
Manajemen akuntansi 
Barang Milik negara (SiMaK 
BMn) atas BMn yang tidak 
tertib. 

Misalnya, pencatatan 
yang menyalahi ketentuan 
kapitalisasi, bernilai minus, 
tidak memiliki tanggal 
perolehan, dan bernilai satu 
rupiah. Pencatatan juga 

harus dilakukan atas barang rusak berat, 
belum dicatat atau duplikasi pencatatan, 
atau pencatatannya tidak akurat, serta 
menyerahkan aset Tetap renovasi 
sesuai dengan keputusan yang dibuat 
Menakertrans.  (bd)

Kantor BBPLK Medan

Kantor BBPLK Bekasi
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eMirSYaH Satar kini harus menelan 
pil pahit. Mantan dirut PT garuda 
indonesia periode Maret 2005 - 
desember 2014 itu ditetapkan 

sebagai tersangka oleh KPK. ia diduga 
menerima suap dari pembelian pesawat 
airbus a330. 

KPK juga menetapkan pendiri PT 
Mugi rekso abadi sebagai tersangka 
pemberi suap kepada mantan dirut 

garuda tersebut dalam kasus pengadaan 
pesawat dan mesin pesawat airbus 
S.a.S dan rolls royce Plc kepada PT 
garuda indonesia.”Tersangka eSa diduga 
menerima suap dari tersangka SS dalam 
bentuk uang dan barang,” ujar Wakil Ketua 
KPK Laode M. Syarif. 

Menurut KPK, pendiri PT Mugi 
rekso abadi yang disebut SS memberi 
suap kepada mantan dirut garuda itu 

PengAdAAn PesAWAT TidAk 
didukung kAjiAn memAdAi
KOmisi PEmBErANtAsAN KOrUPsi (KPK) mENEtAPKAN 
mANtAN DirEKtUr Pt GArUDA iNDONEsiA (PErsErO) 
sEBAGAi  tErsANGKA DUGAAN sUAP PEmBELiAN PEsAWAt 
AirBUs A330. hAsiL PEmEriKsAAN BADAN PEmEriKsA  
KEUANGAN (BPK) mENUNjUKKAN, PENGADAAN PEsAWAt 
Pt Gi tiDAK mELALUi PrOsEs PErENcANAAN mAtANG 
yAitU PEmiLihAN tiPE DAN jUmLAh PEsAWAt tANPA 
DiDUKUNG DOKUmEN jUstifiKAsi DAN KAjiAN yANG 
mEmADAi.

dalam bentuk uang sebesar sekitar 
rp20 miliar serta barang setara rp 26,76 
miliar yang tersebar di indonesia dan 
Singapura. Pemberian tersebut diduga 
untuk memenangkan proyek pengadaan 
pesawat airbus dalam kurun 2005-2014 
dalam program pengadaan 50 pesawat 
airbus a330.

Terungkapnya kasus tersebut 
menurut juru bicara KPK, Febri diansyah, 

setelah pihaknya 
bekerja sama dengan 
lembaga antikorupsi 
Singapura (Corrupt 
Practices investigation 
Bureau) dan inggris 
(Serious Fraud Office). 
Sebelumnya, Lembaga 
antikorupsi inggris 
Serious Fraud Office 
(SFO) menemukan 
konspirasi untuk tindak 
korupsi dan suap oleh 
rolls-royce di Cina, 
india, dan pasar-pasar 
lainnya.

Febri diansyah, 
menuturkan suap ini 
terindikasi terjadi di 

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. 
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lintas negara. nilai suapnya pun cukup 
signifikan. Mencapai jutaan dolar amerika.
namun Febri tak menjelaskan secara detail 
perkaranya. “Tim masih bergerak,” kata 
Febri. 

Sedangkan untuk mengembangkan 
kasus dugaan korupsi tersebut, KPK, 
telah menggeledah kediaman mantan 
dirut garuda indonesia, di grogol Utara, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka 
juga menggeledah rumah SS di Cilandak 
Barat, Jakarta Selatan, serta beberapa 
kantornya di Jakarta.

Seperrti diketahui, dalam rangka 
pengembangan jaringannya, maskapai  
PT garuda indonesia memesan enam 
armada pesawat jenis airbus a330-200 di 
pameran kedirgantaraan “Farnborough 

airshow”  di London, inggris. Pesawat 
tersebut digunakan untuk melayani 
tujuan penerbangan internasional 
seperti asia - Pasifik, Timur Tengah dan 
eropa. Pemesanan pesawat dilakukan oleh 
direktur Utama garuda indonesia saat itu, 
emirsyah Satar dan President & CeO airbus 
Tom enders.

dengan begitu, saat ini, garuda 
indonesia telah memiliki empat armada 
pesawat jenis airbus a330-200 dan enam 
armada airbus a330-300 yang sudah 

beroperasi. Pesawat baru airbus a330-200 
ini dibagi dalam dua kelas layanan, yaitu 
kelas bisnis dan kelas ekonomi untuk 
kota–kota tujuan di wilayah asia-Pasifik, 
Timur Tengah dan eropa.

Audit BPK
Sebenarnya BPK telah melakukan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan 
pendapatan, biaya dan kegiatan investasi 
PT garuda indonesia (Persero) Tbk. 
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai 
apakah investasi PT garuda indonesia 
(Persero) Tbk. telah sesuai dan memenuhi 
ketentuan pelaksanaan pengelolaan 
pendapatan, pengendalian biaya, 
dan kegiatan investasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

alhasil, BPK 
menemukan sejumlah 
persoalan. di antaranya, 
BPK menilai penyusunan 
fleet plan garuda 
tahun 2011-2015 yang 
merupakan acuan 
kebutuhan armada belum 
sesuai ketentuan yang 
berlaku. Sebab belum 
didukung mekanisme 
yang baik. Begitu pula 
kertas kerja penyusunan 
fleet plan garuda tidak 
didukung dokumen 
sumber dan justifikasi 
atas asumsi yang 
memadai. akibatnya sulit 
menjadi acuan dalam 
evaluasi kebutuhan dan 

pengadaan armada garuda tahun 2011-
2015. 

dalam pelaksanaan kontrak 
pengadaan pesawat, BPK juga 
menemukan adanya perubahan-
perubahan tipe dan jumlah armada yang 
berimplikasi pada waktu penyelesaian dan 
beban keuangan garuda. Karena itu BPK 
menilai, pengadaan pesawat PT gi tidak 
melalui proses perencanaan matang yaitu 
pemilihan tipe dan jumlah pesawat tanpa 
didukung dokumen justifikasi dan kajian 

yang memadai.
Sedang terkait perencanaan spesifikasi 

dan pendanaan Boeing B777-300er, BPK 
menemukan  tidak dilaksanakan secara 
memadai dengan memperhitungkan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan 
perusahaan. akibatnya terjadi 
keterlambatan atas pemenuhan kewajiban 
pembayaran garuda kepada Boeing. Hal 
ini menimbulkan penambahan beban 
atas harga pesawat dan denda sebesar 
USd68.494.909.44.

BPK juga menilai, pengelolaan BFe/
SPe beserta benefitnya tidak memiliki 
kejelasan dan berpotensi merugikan PT gi 
atas kehilangan hak benefit SPe minimal 
sebesar USd3.215.000. Selain itu juga 
berpotensi pemborosan keuangan garuda 
atas benefit BFe yang tidak dimanfaatkan 
minimal sebesar USd1.398.970,32.

Menurut BPK, kewajiban PT gi 
memenuhi kontrak pengadaan pesawat 
dari aircraft manufacture, mengharuskan 
PT gi memilih pembiayaan pesawat 
B737-800 pada tahun 2009-2014 
dengan metode SLB. akibatnya 
terjadi ketidakhematan sebesar 
USd11.333.511,81 dibandingkan dengan 
metode Operating Lease.

Selain itu dalam hasil pemeriksaannya 
BPK juga menilai, pengelolaan 
penjualan tiket domestik melalui Billing 
and Settlement Plan indonesia tidak 
menguntungkan PT gi. Bahkan data 
penjualan tiket domestik garuda dari 
BSP indonesia tidak pernah dilakukannya 
verifikasi dan konsolidasi. akibatnya, 
terdapat piutang dan penyetoran 
penjualan agen domestik yang tidak 
sesuai waktu dan jumlah yang seharusnya.

BPK juga menemukan adanya 
kelemahan dalam penentuan harga jual 
tiket garuda. Menurut BPK, feasibility 
study atas rute dan tarif dilakukan kurang 
cermat. PT gi menentukan segmen pasar 
dengan pesaing utama yang dihadapi 
adalah Low Cost Carrier (LCC). akibatnya, 
harga jual tiket PT gi menjadi jauh di 
atas pasar. Selain itu biaya pembentuk 
harga tiket PT gi sangat tinggi yang 

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, EMIRSyAH Satar
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menyebabkan perhitungan harga tiket 
sulit mencapai nilai kompetitif sekaligus 
menguntungkan bagi PT gi.

Terkait Program aliansi Sky Team, 
BPK menilai tidak dikelola secara baik. 
Bahkan program tersebut tidak didasari 
perencanaan memadai, penentuan 
target capaian yang tidak jelas serta tidak 
dilandasi analisa cost benefit yang dapat 
dipertanggungjawabkan. akibatnya, 
program aliansi Sky Team tidak dapat 
diukur keberhasilannya. 

Temuan BPK lainnya, soal keputusan 
peralihan PSS System dari PSS Release 
15 dan New PSS altea membebani 
keuangan perusahaan dengan biaya 
tambahan sebesar USdl1,069,438. Selain 
itu keputusan tersebut juga membuat 
terjadinya pemborosan keuangan 
perusahaan atas biaya yang seharusnya 
tidak menjadi tanggungan perusahaan 
sebesar USd6,515,099. 

Begitu juga mengenai pengelolaan 
asuransi aviasi dengan metode 
deposit Premium juga dinilai BPK tidak 
dilakukan secara cermat. akibatnya PT gi 
kekurangan penerimaan minimal sebesar 
USd220,907.08. Bahkan BPK terjadi 
potensi kehilangan hak atas perhitungan 
Nett Premium yang dibayarkan dengan 
memperhitungkan Reinsurance 
Commission yang belum dilaporkan 
penyedia Jasa asuransi.  

Sekadar untuk diketahui, metode 
deposito Premium, PT gi membayar premi 
asuransi dimuka berdasarkan estimasi 
dan melakukan penyesuaian atas Premi 
dengan Perhitungan Profit Commission on 
Renewal (PCOr) pada Deductible Insurance 
dan Lay-up Provision All Risk and Liability.

Sebelumnya, BPK juga menemukan 
adanya keterlambatan perbaikan atau 
perawatan pesawat PT garuda indonesia 
(Persero) Tbk oleh rolls-royce Total 
Care Services Ltd pada 2012. Temuan 
itu tercantum dalam laporan hasil 
pemeriksaan BPK atas pengelolaan biaya 
dan kegiatan investasi tahun anggaran 
2011 dan 2012 (semester 1) pada PT 
garuda indonesia. Ketika itu, direktur 

Utama garuda dijabat emirsyah Satar.
Keterlambatan tersebut 

mengakibatkan garuda kehilangan 
kesempatan memperoleh pendapatan 
dari pengoperasian pesawat, tertundanya 
pendapatan dari denda yang seharusnya 
diterima sebesar USd 1,2 juta, serta 
mengeluarkan biaya sewa pesawat 
tambahan sebesar USd 4,5 juta. 

Seperti diketahui garuda 
menggunakan jasa pihak ketiga untuk 
merawat pesawat-pesawatnya, di 
antaranya dengan rolls-royce (rolls-
royce Total Care Services Ltd) untuk 
perawatan Total Care engine Trent700 
(pesawat airbus). Menurut laporan BPK, 
perawatan pesawat itu selesai dalam 52 
hari, padahal kesepakatannya selesai 45 
hari. Berarti pelaksanaan kedua d-Check 
(pemeriksaan overhaul mesin) tersebut 
melewati target TaT (turn around time). 

Berpotensi Merugikan Negara
Menurut anggota BPK achsanul 

Qosasi, selama periode 2011-2015, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melakukan audit keuangan Badan 
Usaha Milik negara (BUMn) sektor 
penerbangan. Hasilnya BPK menemukan 
ada 12 kejanggalan dalam pengelolaan 
perusahaan plat merah tersebut. Salah 

satunya  adanya pemborosan dalam 
pembelian dan pengadaan pesawat PT 
garuda indonesia Tbk, yang berpotensi 
merugikan negara. nilainya mencapai 
US$94 juta per pesawat, atau setara 
rp1,25 triliun.

Lebih jauh achsanul  menjelaskan, 
pemborosan itu terjadi karena ada yang 
tidak sesuai dari Fleet Plan perusahaan. 
Bahkan pesawat yang dibeli juga 
tidak disesuaikan. Fleet Plan adalah 
perencanaan pembelian pesawat terbang, 
dalam kurun waktu lima sampai sepuluh 
tahun ke depan yang disepakati jajaran 
direksi pemegang saham perusahaan. 

BPK mencatat,  pada periode 2011-
2015, perusahaan pelat merah tersebut 
merencanakan adanya pengadaan 
pesawat berjumlah 144 armada. namun, 
pada tahun 2014, pesawat yang tercatat 
dimiliki oleh perseroan berjumlah 169 
armada.  “ini tidak sesuai dengan Fleet Plan 
perusahaan,”kata achsanul.

BPK juga menilai, jenis mesin yang 
dipergunakan maskapai tersebut, sangat 
bervariasi. Salah satunya, berasal dari 
pabrikan mesin pesawat ternama asal 
inggris, rolls royce. Meski begitu, BPK 
menemukan tidak ada kejanggalan dari 
penyediaan mesin rolls royce selama 
periode tersebut.  (bw)

Anggota BPK Achsanul Qosasi
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AUDIT 
KEUANGAN

HeBOH masuknya tenaga 
kerja asal China ke indonesia  
membuat sejumlah kalangan 
kalangkabut. Maklum, 

sebelumnya dikabarkan tenaga kerja asal 
negeri tirai bambu itu mencapai puluhan 
ribu orang. Tak heran bila, Presiden Joko 

Widodo pun angkat bicara.  Menurut 
hitungan  Jokowi, pekerja asal Tionghoa 
yang bekerja di indonesia jumlahnya 
hanya puluhan ribu.  Jokowi menyangka 
ada pihak tertentu yang memelintir 
data Tenaga Kerja asing dengan  target 
wisatawan asal China yang dibidik 

mendOngkrAk PnBP melAlui 
dAnA kOmPensAsi PekerjA Asing
mAsUKNyA tENAGA KErjA AsiNG KE iNDONEsiA, 
sEhArUsNyA BisA mENDONGKrAK PENErimAAN  
NEGArA BUKAN PAjAK  (PNBP). hAsiL AUDit BADAN 
PEmEriKsA KEUANGAN (BPK) mENEmUKAN sEjUmLAh 
PErsOALAN DALAm PENGELOLAA DANA KOmPENsAsi 
PENGGUNAAN tENAGA KErjA AsiNG (DKPtKA0 DAN iziN 
mEmPEKErjAKAN tENAGA KErjA AsiNG (imtA).

pemerintah. Sebelumnya, pemerintah  
memang menargetkan mendatangkan 
turis dari China sebesar 10 juta orang. 

 Lagi pula, menurut Jokowi, tidak 
mungkin banyak tenaga kerja dari China, 
amerika, dan eropa yang mau bekerja di 
indonesia. apalagi standar  gaji di negara 
mereka  masih jauh lebih baik ketimbang 
di indonesia. 

Setali tiga uang, Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto  
membantah isu  yang menyatakan 
jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok 
di indonesia  telah mencapai 10 juta  
orang. ia menegaskan jumlah tenaga 
kerja asing itu kurang lebih 21 ribu. itupun 
menurutnya  kebanyakan mereka adalah 
tenaga ahli. 

Menurut Wiranto tenaga kerja asing 

ILUSTRASI: Para pekerja Asing
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di indonesia  menurutnya bukan  hanya 
berasal dari China .  ada juga tenaga 
kerja dari Jepang, Korea Selatan, amerika 
Serikat, dan australia.Sebagai contoh, 
kata Wiranto, Jepang dan Korea Selatan, 
masing-masing mengirim 6.000 tenaga 
kerja ke indonesia. Contoh lain, amerika 
mengirim 2.000 tenaga kerja. Wiranto 
menambahkan negara lain, selain China 
rata-rata hanya mengirim tenaga kerja 
paling banyak sekitar 6.000 orang.

Meski menampik kabar adanya 
serbuan TKa khsunya dari China,  Menko 
Polhukam mengatakan pemerintah 
akan tetap mengawasi seluruh warga 

asing yang masuk ke indonesia. Untuk 
memaksimalkan pengawasan, pihaknya 
berencana menghidupkan kembali 
Pengawasan Orang asing (POa) di 
kepolisian.

nantinya, POa bukan hanya 
memonitor TKa, baik yang ilegal maupun 
legal. Lembaga ini juga akan mengawasi 
terorisme dan pergerakan narkoba. 
“apa  itu terorisme,  tenaga kerja ilegal, a 
pergerakan narkoba, sudah kami putuskan  

pengawasan  orang asing itu  akan kami 
bangun kembali,” tegas Wiranto.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan 
Hanif dhakiri memberi garansi agar 
masyarakat  tidak perlu   khawatir  
oleh serbuan tenga kerja asal China. 
Sebab pemerintah sudah punya skema 
pengendalian. Salah satunya melalui 
persyaratan yang ketat bagi orang asing 
yang ingin bekerja di indonesia. Misalnya 
terkait jabatan yang diduduki, pendidikan 
dan kompetensi yang mesti dimiliki 
tenaga kerja asing. “Kita selalu  mengontrol 
tenaga kerja asing,”kata Hanif. 

Hanif menjelaskan, total tenaga kerja 

asing di indonesia sebanyak  74.000 
orang. dari jumlah tersebut, tenaga kerja 
asal Tiongkok sebesar 21.000 orang.  
Sedangkan tenaga kerja asing yang 
bermasalah hingga akhir 2016 mencapai 
673 orang. Sebanyak 587 orang tidak 
memiliki izin kerja.  “Salah satunya dari 
china,”kata Hanif. 

Bagi TKa yang melanggar, menurut 
Pelaksana Tugas direktur Jenderal 
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja 

Kemnaker Maruli apul Hasoloan, pihaknya 
akan memberikan sanksi bagi  perusahaan 
yang menggunakan TKa yang  tidak 
memiliki izin memperkejakan tenaga kerja 
asing (iMTa). Salah satunya denda hingga 
mencapai rp 400 juta. 

Sementara Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Thomas (BKPM) 
Lembong justru  berpikir sebaliknya. dia   
menilai  saat ini indonesia  jutru masih 
kekurangan tenaga kerja asing. Lembong 
mendasarkan penilaiannya pada rasio 
tenaga kerja asing dan angkatan kerja 
lokal. Per november 2016, total jumlah 
tenaga kerja asing yang bekerja di 
indonesia hanya 74.183 orang. Jumlah itu 
hanya 0,062 persen dari total tenaga kerja 
indonesia yang mencapai 120 juta. 

rasio itulah yang menurut Lembong 
masih sangat rendah dibandingkan 
negara lain. ia menyebut, di Qatar 94 
persen tenaga kerja asing, di Uni arab 
emirat jumlahnya bahkan 96 persen, dan 
Singapura 36 persen. “Yang itu mungkin 
ekstrem ya, tapi amerika Serikat 16,7 
persen, Malaysia 15,3 persen, dan Thailand 
4,5 persen,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun jumlah 
tenaga kerja asing di indonesia itu  itu 
10 kali lipat dari data resmi Kementerian 
Ketenagakerjaan, maka rasih 0,62 persen 
dari total tenaga kerja indonesia pun 
masih terlalu kecil.  Tenaga kerja asing 
dibutuhkan untuk mendukung proses 
konstruksi investasi. “Mereka biasanya 
menggunakan tenaga kerja asing dalam 
proses konstruksi di tahapan awal 
investasi. Oleh karena itu angka tenaga 
kerja asing selalu fluktuatif,” katanya.

Temuan BPK Pengelolaan  Dana 
Kompensasi TKA 

Tidak bisa dipungkiri, masuknya 
Tenaga Kerja asing (TKa) ke indonesia 
diibaratkan buah simalakama. di satu 
sisi  masuknya TKa akan mendongkrak 
Penerimaan negara  Bukan Pajak (PnBP) 
dan meningkatnya nilai insvestasi. 
Tapi disisi lain membanjirnya TKa 
dikhawatirkan bisa merebut pasar kerja 

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
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lokal.
Seperti diketahui, 

dalam Laporan Keuangan 
Kemenanker menyebutkan 
realisasi Penerimaan negara 
Bukan Pajak  (PnBP) tahun 
anggaran 2015 meningkat 
hingga  192,62%. Kemnaker 
telah menganggarkan 
PnBP Tahun 2015 sebesar 
rp 652.84 miliyar. 
realisasinya   mencapai  
1,25 triliun. Sedangkan 
realisasi PnBP yang berasal 
dari pemungutan iMTa 
sebesar rp1,21 triliun atau 
96,99% dari total realisasi 
anggaran pendapatan PnBP 
KemnakerTahun 2015.

Meski hasil PnBP 
meningkat,  hasil audit BPK 
masih menemukan sejumlah  
permasalahan. Salah satunya, 
pengadaan data dan dan 
penatausahaan dana 
Kompensasi Penggunaan 
Tenaga Kerja asing - izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja 
asing  (dKPTKa-iMTa),  belum 
disajikan dengan  prinsip akutansi berbasis 
akrual.

Seperti diktehui, sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 
72 Tahun 2014 tentang Penggunaan 
Tenaga Kelja asing (TKa) dan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Permenakertrans) nomor 16 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKa 
menyebutkan bahwa iMTa adalah izin 
tertulis yang diberikan oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi 
kerja TKa. 

Karena itu setiap perusahaan yang 
memperkerjakan tenaga kerja asing wajib 
membayar dKPTKa. Tarifnya sebesar 
USd100. iMTa berlaku selama satu 
tahun dan wajib diperpanjang apabila 
masa kontrak kerja TKa lebih dari satu 
tahun. Sedangkan   pemberi kerja yang 
mempekerjakan TKa kurang dari satu 

bulan, wajib membayar dana kompensasi 
sebesar satu bulan penuh.

Hasil audit BPK menemukan sejumlah 
persoalan dalam pelaporan akuntansi 
PnBP dKPTKa-iMTa. diantaranya yakni 
Kemnaker belum menetapkan kebijakan 
akuntansi yang menjadi acuan teknis 
untuk penyajian PnBP dKPTKa-iMTa 
dalam laporan keuangan.  Kebijakan 
akuntansi yang disusun  belum memuat 
teknis perlakuan akuntansi yang diatur 
dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomot 
219/PMK.0512013. 

Kebijakan akuntansi Kemnaker  
menyebutkan, pengakuan pendapatan 
PnBP dKPTKa-iMTa dilakukan pada 
saat kas diterima.  Hal ini tidak mengacu 
pada Permenaker nomor 16 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 
Kerja asing yang menyebutkan bahwa 
dKPTKa-iMTa harus dibayar seluruhnya di 

muka. 
Seharusnya  menurut 

BPK, penerimaan kas tersebut 
menjadi pendapatan 
ditangguhkan hingga 
fasilitas izin yang diterima 
oleh pemberi kerja TKa 
telah diperoleh seiring 
dengan masa kerja TKa 
yang bersangkutan.  Selain 
itu seluruh penerimaan 
kas tersebut belum tentu 
dapat dikonversi seluruhnya 
menjadi pendapatan 
karena pada praktiknya 
memungkinkan adanya 
klaim restitusi dari pembayar 
dKPTKa-iMTa.

Menaggapi  temuan 
BPK  tersebut, Kepala 
Bagian Keuangan Setditjen 
Binapenta dan PKK mengakui 
kebijakan akuntansi 
yang disusun belum 
mengakomodir pelaporan 
pendapatan dKPTKai MTa 
secara akrual. Pasalnya pada 
saat penyusunan kebijakan 
akuntansi tersebut pihaknya 

belum mengidentifikasi mekanisme 
pelaporan PnBP dKPTKa-iMTa yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis 
akrual.

Selain itu BPK juga menemukan 
penyajian laporan PnBP dKPTKa-iMTa  
belum disajikan berdasarkan prinsip-
prinsip akuntansi berbasis akrual. Sesuai 
peraturan,  pemungutan dKPTKa-iMTa 
dilakukan seluruhnya dimuka dengan 
jangka waktu penggunaan TKa yang 
tertera dalam rPTKa. Tarif yang digunakan 
untuk pemungutan PnBP dKPTKa-iMTa 
adalah sebesar USd 100 per TKa per 
bulan. Selanjutnya  Kemnaker menyajikan 
seluruh penerimaan tersebut sebagai 
Pendapatan-LO karena titik pengakuan 
pendapatan yang digunakan adalah pada 
saat kas diterima.

Hasil penelusuran BPK terhadap 
pengujian saldo akun PnBP dKPTKa-
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iMTa, menyebutkan  pendapatan baru 
dapat diakui pada saat fasilitas perizinan 
telah dinikmati oleh perusahaan yang 
memperoleh iMTa. Seharusnya Kemnaker 
menyajikan transaksi tersebut dalam 
pos Pendapatan diterima di Muka dalam 
neraca seiring dengan berlalunya masa 
kerja TKa di indonesia. Kemnaker dapat 
mengakui pendapatannya sesuai dengan 
proporsi bulanan. Prosedur akuntansi ini 
dapat diakomodir dengan pembuatan 
jurnal penyesuaian pada akhir periode 

akuntansi. Karena itu BPK menilai, titik 
pengakuan pendapatan yang digunakan 
oleh Kemnaker tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip pengakuan pendapatan 
yang d isyaratkan oleh PP nomor 71 Tahun 
2010 dan PMK nomor 219/PMK.0512013 .

Sedangkan saldo pendapatan PnBP 
dKPTKa-iMTa Tahun 2015 yang disajikan 
oleh Kemnaker terdiri dari dKPTKa atas 
penerbitan iMTa baru dan  perpanjangan 
iMTa. Masa berlaku maksimal dalam 
penerbitan baru dan perpanjangan iMTa 
adalah satu tahun.  Kondisi tersebut 
memungkinkan masa berlaku iMTa 
melewati akhir periode pelaporan 
akuntansi, yakni 31 desember 2015. 

Begitu pula dengan iMTa yang 
penerbitan atau perpanjangannya 
dilakukan pada Tahun 2014 dapat berlaku 
hingga Tahun 2015. ini berarti titik pisah 

batas pengakuan realisasi pendapatan 
pada masing-masing periode pelaporan 
menjadi titik kritis dalam basis akuntansi 
akrual.

BPK menyimpulkan saldo pendapatan 
Pn BP dKPTKa-iMTa Kemnaker sebesar 
rpi,21 triliun masih terdapat pendapatan 
yang ditangguhkan pada Tahun 2016. 
Sehingga, nilai tersebut belum termasuk 
realisasi pendapatan PnBP dKPTKa-iMTa 
yang diterima padaTahun  2014. 

Karena itu BPK meminta Kepala Bagian 

Keuangan Setditjen Binapenta dan PKK 
untuk melakukan koreksi terhadap nilai 
yang disajikan dalam LO tersebut.  namun 
permintaan tersebut tidak dapat dilakukan 
karena ketidaktersediaan data pendukung 
untuk penyediaan akuntansi akrual. 

Selain itu BPK juga meminta  database 
perizinan iMTa  pada ditjen Binapenta 
dan PKK. namun  database tersebut 
belum dapat mendukung sepenuhnya 
perhitungan koreksi pendapatan PnBP 
dKPTKa-iMTa. Hal ini karena SiPPTKa 
tidak didesain dengan tujuan untuk 
menyediakan data transaksi akuntansi, 
melainkan untuk kepentingan pelayanan 
perizinan iMTa, sehingga fitur-fitur yang 
tersedia belum mampu mendukung 
pelaporan pendapatan dKPTKa-iMTa 
secara akrual.

Selain itu data lMTa tidak menyediakan 

data tanggal TKa mulai bekerja di 
indonesia yang didukung dengan data 
penerbitan Kartu izin Tinggal Terbatas 
(KiTaS). Hal ini teljadi karena data KiTaS 
dimiliki oleh ditjen imigrasi Kementerian 
Hukum dan HaM. ditjen  Binapenta 
dan PKK tidak memiliki prosedur untuk 
meminta data KiTaS secara rutin untuk 
mendukung pelaporan dKPTKa-iMTa 
secara akrual. data yang tersedia pada 
SiPPTKa adalah data penerbitan iMTa, 
yang mana tidak dapat digunakan 
sebagai dasar penentuan titik pengakuan 
pendapatan. 

Menanggapi temuan BPK tersebut, 
direktur akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan (aPK) Kementerian Keuangan 
telah menerbitkan Surat dinas nomor 
S-3594/PB.6/2016 tanggal 27 april 2016 
tentang rekomendasi kebijakan akuntansi 
pendapatan PnBP atas iMTa Tahun 2015. 
disana disebutkan khusus untuk Tahun 
Pelaporan 2015, Kementerian Keuangan 
dapat menggunakan tanggal penerbitan 
iMTa sebagai titik pengakuan pendapatan 
dKPTKa-iMTa.

Sedangkan  tidak adanya tanggal 
perpanjangan iMTa karena ditjen 
Binapenta dan PKK tidak memiliki 
prosedur untuk menginstruksikan petugas 
ketenagakerjaan daerah agar mengirimkan 
data rekapitulasi perpanjangan iMTa 
dari masing-masing daerah kepada 
Kemenaker. Untuk itu database SiPPTKa 
belum dapat sepenuhnya menyediakan 
data untuk mendukung pelaporan 
pendapatan PnBP dKPTKa-iMTa secara 
akrual. database SiPPTKa saat ini hanya 
mampu menyediakan data dukung untuk 
koreksi pendapatan dKPTKa-iMTa yang 
berasal dari perpanjangan pada kantor 
pusat Kemenaker di Jakarta.

Terkait permasalahan SiPPTKa dan 
data lMTa Kepala Bagian Keuangan Setjen 
Binapenta dan PKK menyatakan bahwa  
PPTKa belum  memiliki unit kerja yang 
secara  khusus bertanggung jawab atas 
penyajian dan pelaporan pendapatan 
PnBP dKPTKa-iMTa. Selain itu SiPPTKa 
memang dirancang khusus  untuk 
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pelayanan perizinan iMTa, bukan untuk 
menghasilkan informasi yang mendukung 
pelaporan akuntansi pendapatan.

Karena itu Kepala Bagian Keuangan 
Setjen Binapenta dan PKK  mengusulkan 
dibentuknya unit akuntansi pendapatan 
yang melekat pada dit. PPTKa, sehingga 
proses pencatatan dan pelaporan 
akuntansi pendapatan akan lebih 
memadai.  Selain itu, yang bersangkutan 
juga mengungkapkan bahwa pihaknya 
akan membangun suatu sistem informasi 
pengelolaan pendapatan dKPTKa-iMTa 
yang juga akan mengakomodir data 
dukung  untuk pencatatan, penyaj ian, dan 
pelaporan akuntansi akrual. 

Terkait data dukung untuk pencatatan, 
penyajian, dan pelaporan iMTa Kepala 
Bagian Keuangan Binapenta dan PKK 
mengungkapkan bahwa saat ini Kemnaker 
belum memiliki data kedatangan TKa 
yang dibuktikan dengan penerbitan 
KiTaS oleh ditjen imigrasi. dit. PPTKa 
telah melakukan kerjasama dengan ditjen 
imigrasi atas akses data perlintasan Wna 
di indonesia. namun demikian hingga saat 
ini data tersebut belum dapat digunakan 
sebagai dasar yang memadai untuk 
mencatat pendapatan karena database 
tersebut adalah data perlintasan terakhir 
Wna.

Selain itu dit. PPTKa belum melakukan 
penyimpanan data secara periodik 
atas data perlintasan tersebut untuk 
mengantisipasi perubahan database. 
Penyimpanan data secara periodik atas 
database perlintasan Wna seharusnya 
dilakukan untuk mengidentifikasi 
kedatangan Wna yang namanya tereatat 
dalam dokumen iMTa. 

ditambah lagi daerah tidak 
mempunyai sistem informasi untuk 
perpanjangan iMTa bagi perusahaan 
pengguna TKa di masing-masing daerah.  
Karena itu ke depannya direktorat 
Binapenta dan PKK akan membuat surat 
edaran yang dilampiri formulir rekapitulasi 
perpanjangan iMTa di daerah berikut 
jangka waktu perpanjangannya.

Tidak ada Data Kendali Status 
TKA 

Hasil temuan BPK juga menyebutkan 
TKa tidak menjalani kontrak kerja secara 
penuh, sehingga dKPTKa-iMTa yang telah 
dibayar tidak seluruhnya menjadi hak 
Kemenaker. Pada praktiknya, dit. PPTKa 
tidak memiliki data kendali atas kondisi 
tersebut dan tidak semua pengguna TKa 
mengajukan restitusi atas dKPTKa iMTa 
yang telah dibayar. Bahkan dari seluruh 
pengguna TKa yang mengajukan restitusi, 
tidak semua perusahaan langsung 
mengajukan restitusi pada bulan yang 
sama saat TKa yang bersangkutan 
berhenti bekerja. 

Kondisi ini menyebabkan dit. PPTKa 
tidak dapat menentukan berapa jumlah 
pendapatan yang benar-benar menjadi 

hak Kemnaker. Hal ini diakui = Kepala 
Bagian Keuangan Setditjen Binapenta 
dan PKK, bahwa ditjen Binapenta dan 
PKK belum memiliki Standard Operational 
Procedure (SOP) untuk pengendalian 
terhadap data TKa yang masih aktif 
bekerja di indonesia. 

Meski  begitu ditjen Billapenta 
dan PKK akan membuat SOP terkait 
pelaporan TKa aktif pada akhir tahun. 

dengan begitu akan memungkinkan 
dit. PPTKa melakukan pengendalian 
terhadap penggunaan TKa di indonesia. 
Selain itu juga dapat = menyediakan data 
pendukung untuk pencatatan, penyajian, 
dan pelaporan pendapatan PnBP dKPTKa-
iMTa berbasis akrual.

Sejumlah rekomendasi juga diberikan 
BPK. diantaranya  BPK meminta Menteri  
Ketenagakerjaan untuk menyusun dan 
menetapkan kebijakan akuntansi khusus 
yang mengatur secara rinci mengenai 
perlakuan akuntansi PnBP atas dKPTKa-
iMTa secara akrual. Selain itu juga 
melakukan koordinasi dengan ditjen 
imigrasi kerjasama penyediaan data 
kedatangan TKa. Kementerian Hukum dan 
HaM terkait.

BPK juga meminta Menaker untuk 

menyusun mekanisme pengendalian 
penggunaan TKa,  kedatangan TKa 
dan status TKa per 31 desember 20 i 5.  
Menaker juga dimintan unutk melakukan 
koordinasi dengan masing-masing 
kepala satker ketenagakeljaan di daerah 
untuk mengirimkan data rekapitlliasi 
perpanjangan iMTa kepada Kemnaker.  
(bd/bw)
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MaSYaraKaT ekonomi 
asean (Mea) sudah 
diberlakukan.  Sejumlah 
tenaga kerja dari 

negara-negara asean pun sudah 
mulai  “menyerbu”  indonesia. Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak 
diberlakukannya kerjasama  Mea  awal 
2016 lalu, telah memicu serbuan  Tenaga 
Kerja  asing  ke indonesia. Pada Januari  

tahun ini saja misalnya, jumlah  Warga 
negara asing (Wna) yang masuk ke 
indonesia untuk bekerja  di berbagai 
sektor  usaha mencapai sekitar 25 ribu 
orang. 

Menariknya lagi, pada Januari lalu, 
BPS mencatat Wna yang berkunjung ke 
indonesia kurang dari setahun sudah 
mencapai 37.992 orang. dari  jumlah 
tersebut yang tujuannya bekerja 

Hilangnya Potensi 
Retribusi Pekerja Asing
mArAKNyA PEKErjA AsiNG  Di KABUPAtEN 
BEKAsi, BErPOtENsi  PENErimAAN rEtriBUsi iziN 
PErPANjANGAN mEmPEKErjAKAN tENAGA KErjA 
AsiNG  (tKA) sEBEsAr rp756.39 jUtA tiDAK DAPAt 
DimANfAAtKAN. BPK mErEKOmENDAsiKAN KEPALA 
DiNAs tENAGA KErjA UNtUK mELAKUKAN PENDAtAAN 
tKA.

paruh waktu  mencapai 25.238 orang. 
angka tersebut melonjak 69,3 persen 
dibandingkan  pada Januari 2015 lalu.  
Bahkan dibandingkan  desember tahun 
lalu, jumlahnya meningkat 73,46 persen.    

Kepala BPS, Suryamin, memperkirakan 
meningkatnya jumlah tenaga kerja 
asing ke indonesia, merupakan dampak 
diberlakukannya Mea.  “Para   pekerja 
paruh waktu untuk melalkukan pekerjaan 
di berbagai bidang. Seperti  konstruksi, 
konsultan maupun instruktur,” tutur 
Suryamin. 

Bahkan Suryamin memperkirakan  
jumlah pekerja asing paruh waktu 
yang akan masuk ke indonesia akan 
terus meningkat hingga Maret ini. 
“Pemerintah perlu melakukan antisipasi 
terhadap tren serbuan tenaga kerja asing 
tersebut,”tandas Suryamin.

Tentu saja  Suryamin, tak sekedar 
omong kosong.  dinas Tenaga Kerja 
(disnaker) Kota Bekasi misalnya 
mencatatkan, sepanjang 2016 terdapat 
102 Tenaga Kerja asing (TKa) di Kota 
Bekasi yang telah resmi memiliki izin 
Mempekerjakan Tenaga asing (iMTa).

Kepala Seksi Penempatan Tenaga 
Kerja, Suhartono, menyebutkan bahwa 
keseluruhan tenaga kerja tersebut berasal 

Kepala BPS, Suryamin
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dari beberapa negara, diantaranya 
Korea, Jepang, india, eropa, amerika, 
Taiwan, dan Cina. “Sampai hari ini kita 
ada 102 TKa berdasarkan iMTa di 2016. 
Paling banyak dari Korea, lalu Jepang. 
Kalau terkait isu TKa Cina, di sini sih 
lebih banyak Taiwan, Cina sedikit,” ujar 
Suhartono. 

Hartono menyatakan, 102 iMTa 
terbitan disnaker Kota Bekasi tersebut 
diluar yang diterbitkan oleh provinsi 
dan Kemenaker. Untuk pemegang iMTa 
tersebut ada sekitar 300-an TKa. iMTa 
tersebut juga hanya berlaku selama 
satu tahun sejak pembuatan dan harus 
diperpanjang setiap tahunnya.“Kalau 
dibandingkan dengan 2015, kita stagnan 
di 102. Karena ada 35 TKa yang mengurus 
ePO (exit Permitt Only/Keluar dan Tidak 
Kembali) dan digantikan dengan TKa 
yang baru,” kata Hartono. 

Sementara untuk jenis pekerjaan dan 
jabatan yang banyak dituju oleh para TKa 
ialah direktur dan tenaga ahli.“Tenaga ahli 
semua, ekspert, dengan rata-rata gaji rp 
25 juta keatas. Tidak ada pekerja kasar. 
Mereka ke sini bukan hanya memanam 
modal, tapi juga pengetahuan kepada 
pribumi,” ucap Hartono. 

Potensi Retribusi TKA 
Hasil pemeriksaan BPK terhadap 

Pendapatan daerah Pemerintah 
Kabupaten  (Pemkab) Bekasi menunjukan 
ada  potensi penerimaan retribusi izin 
perpanjangan mempekerjakan Tenaga 
Kerjaasing  (TKa) sebesar rp756.39 juta . 

Karena itu BPK merekomendaskan 
Bupati Bekasi untuk memerintahkan 
Kepala dinas Tenaga Kerja untuk 
melakukan pendataan TKa yang bekerja 
di wilayah Kabupaten Bekasi dan 
berkoordinasi dengan instansi vertikal 
Kantor imigrasi untuk mengetahui TKa 
yang memperpanjang izin tinggal.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten 
Bekasi pada Tahun anggaran (Ta)  2015 
menganggarkan retribusi Perpanjangan 
izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Wna 

(iMTa) kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing sebesar rp25 

milar.  namun hingga 31 Juli 2015 sebesar 
rp18.95 milar atau sebesar 75,84% dari 
target anggaran pendapatan retribusi 
iMTa. 

Seperti diketahui, retribusi iMTa 
termasuk retribusi Perizinan Tertentu 
dengan sub golongan retribusi izin 
Trayek. Hal ini sesuaidengan Peraturan 
daerah yang menyatakan bahwa 
retribusi iMTa termasuk golongan 
retribusi Perizinan Tertentu.retribusi 
iMTa merupakan penambahan 
jenis retribusi setelah adanya 
PeraturanPemerintah nomor 97 Tahun 
2012 tentang retribusi Pengendalian 
Lalu Lintas danretribusi Perpanjangan 
izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing 

(iMTa) yang diundangkan pada 30 
Oktober 2012. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
tersebut,pelimpahan retribusi iMTa ke 
daerah berlaku sejak 1 Januari 2013. 
PemerintahKabupaten Bekasi telah 
memberlakukan retribusi iMTa pada 
bulan Mei 2013 melaluiPeraturan daerah 
nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi 
Perpanjangan izin mempekerjakan 
Tenaga Kerja asing yang ditetapkan pada 

8 Mei 2013.
 Sehubungan telah diundangkannya 

Peraturan daerah nomor 3 Tahun 
2013, pada 12 September 2013 Bupati 
Kabupaten Bekasi menerbitkan Peraturan 
Bupati nomor 22 Tahun 2013 tentangTata 
Cara Penerbitan Perpanjangan izin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja asing di

Kabupaten Bekasi.Permohonan 
Perpanjangan iMTa diajukan oleh 
pengguna ke Bupati melalui dinas Tenaga 
Kerja dalam waktu 30 hari sebelum 
iMTa yang bersangkutan habis masa 
berlakunya. Berikut ringkasan mekanisme 
perpanjangan iMTa.

Berdasarkan data yang diperoleh  BPK 
dari dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi 
terdapat 1.807 perusahaan di Kabupaten 
Bekasi dimana banyak dari perusahaan 

tersebut yang menggunakan tenaga 
kerja asing.Penggunaan tenaga kerja 
asing oleh perusahaan, dituangkan dalam 
dokumen rencana Penggunaan Tenaga 
Kerja asing (rPTKa). 

Sementara hasil  penelusuran 
dokumen yang dilakukan BPK 
menunjukan, terdapat beberapa 
perusahaan yang mempekerjakan 
TKa yang tidak sesuai sesuai dengan 
rPTKa.  Hasil rekapitulasi daftar iMTa 
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yang diterbitkan dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Bekasi, menunjukan dinas 
Tenaga Kerja telah menerbitkan 
perpanjangan dokumen iMTa kepada 
1.213 Tenaga Kerja asing (TKa). 
Sedangkan Surat Keterangan Tempat 
Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh  
dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 
2015, terdapat 1.852 Warga negara 
asing (Wna) yang tinggal di Kabupaten 
Bekasi.

Sementara data dari Kantor imigrasi  
Kota Bekasi  diketahui terdapat Wna 
yang berada di wilayah Kabupaten 
Bekasi sebanyak 4.023 orang warga 
negara asing yang beraktifitas di 
wilayah Kabupaten Bekasi.   dengan 
begitu  masih terdapat potensi retribusi 
perpanjangan iMTa yang masih bisa 
dihimpun oleh dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Bekasi. Karena itu, BPK 
menilai, terdapat potensi retribusi iMTa 
yang masih dapat diperoleh sebesar 
USd58,400.00 atau sebesar  rp756.39 
juta. 

Menurut BPK kondisi tersebut tidak 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi 
Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi 
Perpanjangan iMTa. Selain itu juga 
bertentangan dengan  Peraturan daerah 
Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2013 
tentang retribusi Perpanjangan izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja asing. 

aturan lain yang dilanggar 
yakni Peraturan Bupati Bekasi 
nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara PenerbitanPerpanjangan izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja asing 
di Kabupaten Bekasi. Pasal 6  ayat (1)  
menyebutkan “bagi pengguna tenaga 
kerja asing wajib membayar retribusi

Perpanjangan iMTa.”Selanjutnya 
pada  ayat (2) disebutkan, “Besarnya 
retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebesar USd 100 perorang, 
perbulan, dan perjabatan”. 

ayat (3) menyebutkan  “retribusi 

dibayar dimuka selama 12 bulan atau 
kurun waktu penggunaan tenaga 
kerja asing dan dibayarkan sebelum 
mendapatkan surat rekomendasi 
permohonan iMTa”

Karena itu menurut BPK, kondisi 
tersebut mengakibatkan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi tidak dapat 
memanfaatkan potensi pendapatan dari 
retribusi Perpanjangan iMTa minimal 
sebesar USd58,400.00 atau sebesar 
rp756.39 juta untuk pembangunan 
daerah.

Menurut BPK kondisi tersebut 
terjadi karena belum adanya koordinasi 
yang optimal antara dinas Tenaga 
Kerja dengan dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, serta kepada instansi 
vertikal seperti Kantor imigrasi terkait 
Warga negara asing yang bekerja di 
Kabupaten Bekasi;

Selain itu juga karean belum 
optimalnya monitoring dinas Tenaga 
Kerja terhadap TKa yang berada di 
Kabupaten Bekasi.

Menanggapi temuan BPK tersebut, 
Sekretaris dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Bekasi menjelaskan bahwa dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah 

berkoordinasi dengan dinas
Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bekasi dan instansi 
vertikal yaitu Kantor imigrasi Bekasi. 
Meski begitu, Sekretaris dinas Tenaga  
kerja juga mengakui adanya potensi 
penambahan retribusi untuk satu tahun 
kedepan.

Karena itu kedepan dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Bekasi akan selalu 
berkoordinasi dengan intansi terkait 
mengenai keberadaan Tenaga Kerja 
asing yang ada di wilayah Kabupaten 

Bekasi. apalagi  saat ini jumlah 
personil Pengawas Ketenagakerjaan di 
Kabupaten Bekasi masih tebatas. Hanya 
berjumlah 37 orang dengan jumlah 
perusahaansebanyak  4.000 perusahaan. 

Terhadap temuan tersebut, BPK 
merekomendasikan agar Bupati 
Bekasi memerintahkan Kepala dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk 
melakukan pendataan TKa yang 
bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi 
dan berkoordinasi dengan instansi 
vertikal Kantor imigrasi setempat untuk 
mengetahui TKa yang memperpanjang 
izin tinggal.  (bw)
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Sejumlah menteri ekonomi 
berkumpul di Kantor Presiden 
13 januari 2017. Presiden joko 
Widodo menggelar rapat kabinet 

terbatas. Isu yang dibahas cukup penting. 
Yakni soal subsidi energi. mulai dari subsidi 
listrik, BBm, dan subsidi epliji 3 kg. 

maklum selama ini subsidi energi 

IntegrasIkan subsIdI 
dengan kartu keluarga 
sejahtera
DAlAm ANggARAN PENDAPAtAN DAN BElANJA NEgARA 
(APBN) 2017, PEmERINtAh mENgAloKAsIKAN suBsIDI 
BAhAN BAKAR mINyAK (BBm) DAN ElPIJI 3 Kg sEBEsAR 
Rp32,3 tRIlIuN DAN suBsIDI lIstRIK sEBEsAR Rp45 
tRIlIuN. NAmuN hAsIl PEmERIKsAAN BADAN PEmERIKsA 
KEuANgAN (BPK) mENuNJuKKAN sElAmA INI suBsIDI 
ENERgI BElum tEPAt sAsARAN. solusINyA, PREsIDEN 
JoKo WIDoDo mENgINtEgRAsIKAN suBsIDI ENERgI 
DENgAN KARtu KEluARgA sEJAhtERA.

memang belum menyentuh kalangan 
masyarakat bawah. Padahal kebijakan 
subsidi digelontorkan pemerintah untuk 
membantu masyarakat ekonomi lemah 
agar memiliki kemampuan membayar 
produk atau jasa dangan tarif di bawah 
harga pasar. Tapi kenyataannya, subsidi 
justru dinikmati masyarakat ekonomi 
menengah atas. 

Karena itulah, kepada para menteri 
ekonomi, jokowi mengingatkan 
agar subsidi energi diperuntukkan 
bagi masyarakat miskin. “Saya ingin 
menekankan agar subsidi energi yang 
dimaksudkan untuk masyarakat yang 
tidak mampu harus tepat sasaran artinya 
memang benar-benar untuk masyarakat 
tidak mampu,” tandas jokowi.

jokowi, punya alasan untuk 
mengingatkan agar subsidi tepat sasaran. 
Pasalnya, pada aPBN 2017, subsidi yang 
disalurkan pemerintah cukup besar. untuk 
subsidi BBm dan elpiji 3 kg misalnya, 
pemerintah mengalokasikan anggaran 
mencapai Rp 32,3 triliun. Begitu juga 
untuk subsidi listrik mencapai  Rp45 triliun. 

Namun kenyataanya, selama ini 
jokowi menilai, penyaluran subsidi 
energi belum tepat sasaran. Belum 
menyentuh masyarakat ekonomi lemah. 
Ia mencontohkan untuk penerima subsidi 
listrik 900 volt ampere (Va) misalnya, 
ternyata belum diperuntukkan bagi rumah 
tangga tidak mampu. “Saya meminta cek 
kembali dan harus tepat sasaran,” tegas 
jokowi.

Karena itu secara bertahap, jokowi 
menginstruksikan para menterinya 

Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas.

47 - 48 AUDIT KINERJA.indd   47 01/03/2017   7:35:44



48 JANUARI 2017WARTA BPK

untuk melakukan penajaman sasaran 
penerima subsidi listrik. “Subsidi listrik 
harus tepat sasaran dan diperuntukkan 
bagi masyarakat tidak mampu yang 
membutuhkan,” tandas jokowi. 

Kondisi serupa juga terjadi pada 
subsidi  elpiji 3 kg. menurut jokowi, lebih 
dari 65% masyarakat yang menerima 
subsidi tersebut adalah orang dengan 
kategori mampu atau menengah ke 
atas. “lebih dari 65% subsidi energi 
dalam bentuk elpiji 3 kg juga dinikmati 
oleh rumah tangga-rumah tangga yang 
sebetulnya tidak layak menerima,” tegas 
jokowi.

untuk itu jokowi meminta adanya 
integrasi antara subsidi energi dan 
program sosial seperti Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS). Tujuannya agar lebih 
terarah, lebih tepat sasaran dan diterima 
rakyat miskin, usaha kecil, mikro yang 
memang berhak menerima subsidi. 
“Saya minta penyaluran subsidi 
energi bisa diintegrasikan terpadu 
dengan program penanggulangan 
kemiskinan terutama program KKS (kartu 
keluarga sejahtera) yang sudah berjalan 
supaya lebih terarah, tepat sasaran dan 
diterima rakyat miskin,” terang jokowi.

Belum Tepat Sasaran 
Tidak bisa dipungkiri, kebijakan subsidi 

kerap menimbulkan sejumlah persoalan. 
Salah satunya menyangkut penyaluran 
subsidi yang kerap tidak tepat sasaran. 
hasil audit BPK menunjukkan, sejumlah 
temuan terkait permasalahan subsidi. Baik 
itu subsidi energi dan subsidi non energi. 

BPK mencatat, sepanjang lima tahun 
terakhir alokasi subsidi berkisar antara 
20 hingga 30 persen dari total belanja 
pemerintah pusat. Pada periode 2009 
misalnya, anggaran subsidi direalisasikan 
sebesar Rp138,1 triliun. Periode 2010 
direalisasikan sebesar Rp192,7 trilun. 
Periode 2011 sebesar Rp295,4 triliun dan 
periode 2012 sebesar Rp346,4 triliun. 
Sementara 2013 dianggarkan Rp348,1 
triliun, dan 2014 dianggarkan Rp333,7 
triliun.

meski begitu, hasil pemeriksaan BPK 
menunjukkan pemerintah belum memiliki 
kebijakan dan kriteria yang jelas untuk 
memastikan ketepatan sasaran realisasi 
subsidi energi. Selain itu BPK juga melihat, 
kriteria dan indikator ketepatan sasaran 
terhadap subsidi BBm juga belum jelas. 
Ditambah, sistem informasi pengawasan 
pendistribusian BBm belum efektif. 

BPK menemukan subsidi BBm yang 
diberikan pemerintah kepada Pertamina 
dalam bentuk aliran uang mengandung 
risiko tidak tepat dalam menjangkau 
kelompok masyarakat yang pantas 
memperoleh subsidi. 

Persolaan serupa juga terjadi 
pada subsidi listrik. BPK menemukan 
penetapan tarif listirk belum sepenuhnya 
mempertimbangkan golongan penerima 
subsidi. akibatnya subsidi listrik banyak 
diterima pelanggan menengah, 
pelanggan besar dan pelanggan khusus. 
untuk itu BPK menyarankan pemerintah 
mengevaluasi dan merancang ulang 
kebijakan subsidi sehingga subsidi tepat 
sasaran.  (bw)

“Hasil pemeriksaan 
BPK menunjukkan 
pemerintah 
belum memiliki 
kebijakan dan 
kriteria yang jelas 
untuk memastikan 
ketepatan sasaran 
realisasi subsidi 
energi. Selain itu 
BPK juga melihat, 
kriteria dan 
indikator ketepatan 
sasaran terhadap 
subsidi BBM juga 
belum jelas.”
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan sejumlah persoalan 
pada pengadaan barang dan jasa 
di Kementerian ESdM Ta 2013 

hingga Semester I 2015 di wilayah Jakarta 
dan Jawa Barat. di antaranya puluhan 
konsinyering dan sosialisasi fiktif yang 
diadakan event organizer (EO) Ta 2013-
2014 pada ditjen Migas. BPK mencatat 
ada kelebihan pembayaran sebesar Rp1,5 
miliar lebih dan Rp849,8 juta lebih yang 
tak dapat diyakini kewajarannya. 

dalam laporan dijelaskan bahwa ditjen 
Migas pada Ta 2013 menganggarkan 
belanja barang Rp986,8 miliar, realisasinya 
76,98% dari anggaran atau Rp759,5 miliar. 
Sedang Ta 2014, anggaran belanja barang 
sebesar Rp989,9 miliar dan realisasinya 
46,81% dari anggaran atau Rp463,3 miliar.

Salah satu realisasi belanja barang 
tersebut adalah melaksanakan 42 kegiatan 
konsinyering (rapat) dan sosialisasi yang 
diselenggarakan di luar kantor (di hotel) 
dengan realisasi biaya sebesar Rp3,1 miliar. 
Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh 
sebuah perusahaan EO yang ditunjuk 
melalui mekanisme pengadaan langsung. 

namun demikian dari hasil konfirmasi 
kepada pihak hotel, BPK menemukan fakta 
bahwa ada 14 kegiatan konsinyering dan 
sosialisasi yang seluruhnya ternyata tidak 
dilaksanakan alias fiktif. nilainya mencapai 
Rp976,3 juta. Temuan lainnya, terdapat 16 
kegiatan konsinyering dan sosialisasi yang 
sebagian tidak dilaksanakan sehingga 
terjadi kelebihan bayar sebesar Rp541,7 
juta yang terdiri dari tahun 2013 sebanyak 
13 kegiatan (kelebihan bayar Rp432,5 
juta) dan tahun 2014 sebanyak 3 kegiatan 
(kelebihan bayar Rp109,2 juta).

Selain itu, BPK juga tidak menyakini 

kewajaran kegiatan 12 konsinyering dan 
sosialisasi senilai Rp849,8 juta. Hal ini 
lantaran hotel-hotel yang dikonfirmasi tim 
pemeriksa tentang kegiatan tersebut, tidak 
memberi jawaban sampai pemeriksaan 
selesai dilakukan. 

Menurut BPK, kondisi tersebut terjadi 
karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
tidak optimal dalam mengawasi dan 
memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan 
penyedia, serta Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan (PPHP) lalai melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya. akibatnya, 
terjadi kelebihan pembayaran sebesar 
Rp1,5 miliar dan tidak dapat diyakini 
kewajarannya sebesar Rp849,8 juta. 

Sesuai Peraturan Presiden no 53 
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua 

atas Keputusan Presiden no 42 Tahun 
2002 tentang pedoman Pelaksanaan 
anggaran Pendapatan dan Belanja negara, 
Pasal 12 ayat 2 dinyatakan,”Belanja atas 
beban anggaran belanja negara dilakukan 
berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang 
sah untuk memperoleh pembayaran”.dan 
yang terjadi adalah kasus-kasus yang 
ditemukan dalam pemeriksaan terkait 
kelebihan pembayaran serta kegiatan 
yang tidak dapat diyakini kewajarannya 
tersebut tidak sesuai dengan PP no 53 
Tahun 2001 Pasal 12 ayat 2.  

Menanggapi permasalahan tersebut, 
Kementerian ESdM dalam hal ini ditjen 
Migas menyatakan sependapat dan 
berjanji kelebihan pembayaran akan 
disetor ke kas negara.  Sedang tentang 

BPK UngKaP Konsinyering
FiKtiF di Kementerian esdm

Gedung Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
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kegiatan yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya akan dikonfirmasi kepada 
penyedia jasa dan tempat pelaksanaan 
kegiatan.

Terkait persoalan tersebut, 
BPK merekomendasikan Menteri 
ESdM memerintahkan dirjen Migas 
menginstruksikan PPK agar menagih 
kelebihan pembayaran senilai Rp1,5 
miliar kepada penyedia jasa dan 
menyetorkannya ke Kas negara, serta 
dirjen Migas memberi sanksi kepada PPK 
dan PPHP sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan Menteri ESdM 
memerintahkan Inspektur Jenderal 
Kementerian ESdM melakukan 
pemeriksaan atas 12 kegiatan konsinyering 
dan sosialisasi yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya dan memberikan laporan 
kepada BPK.

Pemborosan
Selain permasalahan kelebihan 

pembayaran dan kegiatan yang tidak 
diyakini kewajarannya, temuan BPK 
lainnya adalah tentang pemborosan dan 
potensi kerugian keuangan negara sebesar 
Rp1,7 miliar lebih untuk pengadaan 
software permodelan dan interpretasi data 
migas pada Pusat Survei Geologi.

dipaparkan dalam laporan bahwa  
Satker Pusat Survei Geologi (PSG) Badan 
Geologi pada Ta 2014 menganggarkan 
belanja modal sebesar Rp66,2 miliar dan 
merealisasikan sebesar Rp8,6 miliar atau 
2,55% dari anggaran. Realisasi belanja 
modal tersebut di antaranya sebesar Rp6,6 
miliar untuk membiayai pengadaan 2 
paket software, yaitu Pengadaan software 
permodelan data migas yang dilaksanakan 
oleh CV Sinar Gemilang Sempurna (SGS) 
dengan kontrak senilai Rp3,9 miliar pada 
27 Oktober 2014 dan Pengadaan software 
interpretasi data migas yang dilaksanakan 
oleh PT Henruky Sejahtera (HS) dengan 
kontrak senilai Rp2,6 miliar pada 23 
Oktober 2014.

Kedua pengadaan tersebut dinyatakan 
selesai 100 % dan kepada CV SGS dan 
PT HS telah dibayar lunas. namun hasil 
pemeriksaan menunjukkan bahwa 
pekerjaan pengadaan dua paket tersebut 
ternyata dilaksanakan oleh perusahaan 
lain, sedangkan CV SGS dan PT HS hanya 
sebagai perantara. 

BPK berpendapat, software pemodelan 
dan interpretasi data migas termasuk 
barang yang bersifat khusus, seharusnya 
pengadaannya dilakukan melalui 
mekanisme penunjukan langsung kepada 
perusahaan distributor.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 
Perpres no. 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 tentang 
Penunjukan Langsung.

Sementara yang terjadi adalah dalam 
rangka penyusunan HPS, Sekretaris PPK 
meminta penawaran harga dari distributor 
software, yaitu PT Slumberger Geophysics 
nusantara (SGn) untuk software merk 
slumberger (Geoscience Core System dan 
Petrel Exploration Geology) dan PT Kejora 
Gas Bumi Mandiri (KGBM) untuk software 
merk Temis Flow. Berdasar harga rata-

rata dari kedua penawaran distributor 
tersebut, ditambah PPn dan keuntungan, 
maka ditetapkan HPS dari masing-masing 
pengadaan paket software.

Berdasarkan dokumen pelelangan, 
diketahui bahwa pemenang lelang 
paket pengadaan software permodelan 
data migas adalah CV SGS dengan 
menggunakan software merk Temis 
Flow, dan pemenang lelang pada 
paket pengadaan software interpretasi 
data migas, adalah PT HS dengan 
menggunakan software merk Slumberger.

Berdasar dokumen purchase order 
(surat pesanan pembelian barang/jasa) 
tanggal 29 Oktober 2014 dari CV SGS 
kepada distributor (PT KGBM), diketahui 
bahwa CV SGS meminta PT KGBM 
untuk mengadakan dan menginstalasi 
software merek Temis Flow, melaksanakan 
pemeliharaan software dan melaksanakan 
training selama 5 hari dengan total harga 
Rp2,6 miliar lebih (tanpa PPn).

Begitu pula berdasarkan dokumen 
purchase order tanggal 10 nopember 2014 
dari PT HS kepada distributor (PT SGn), 
diketahui bahwa PT HS meminta PT SGn 
untuk mengadakan dan menginstalasi 
software merk Slumberger (Geoscience 

Rapat Kementerian ESdM di Bandung.
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Core System dan Petrel 
Exploration Geology) serta 
melaksanakan training 
dengan total harga 
USd145,944.10 atau Rpl,6 
miliar lebih (kurs tanggal 
10 november 2014 
sebesar Rp12.138).

dari pemeriksaan 
tersebut BPK mendapat 
kesimpulan bahwa 
ternyata CV SGS dan PT 
HS hanyalah sebagai 
perantara dan telah 
menerima keuntungan 
atas kegiatannya. Yakni, 
CV SGS Rp980,6 juta dan 
PT HS sebesar Rp810,2 
juta. 

Menurut BPK, kondisi 
itu mengakibatkan 
pemborosan dan potensi 
kerugian keuangan negara sebesar Rp1,7 
miliar. Hal ini terjadi karena Pusat Survei 
Geologi menetapkan CV SGS dan PT HS 
sebagai pelaksana pengadaan software 
permodelan dan interpretasi data 
migas,dan tidak berusaha mengundang 
distributor software (PT KGBM dan PT SGn) 
sebagai peserta pelelangan yang telah 
diketahui menawarkan harga lebih murah.

Sanksi
Pihak Kementerian ESdM dalam hal ini 

Badan Geologi sepakat dengan temuan 
BPK, namun mereka menjelaskan antara 
lain; PPK (sdr. HHZ) bersama Sekretaris 
PPK menyusun HPS berdasarkan aturan 
tersebut, PPK bersama Sekretaris PPK tidak 
menyusun HPS berdasarkan harga pasar 
setempat karena tidak ada pasar setempat 
yang mempunyai atau memiliki informasi 
software tersebut.

Badan Pusat Statistik tidak 
mempublikasikan biaya satuan software 
tersebut, tidak ada asosiasi terkait software 
yang mempublikasikan, tidak ada kontrak 
yang terkait software tersebut, tidak 
memperhitungkan inflasi, tidak ada 
kontrak software sejenis, tidak memiliki 

informasi dari instansi lain tentang 
software tersebut, tidak ada konsultan 
perencana untuk menentukan harga 
software, tidak ada norma indeks tentang 
software.

Berdasarkan hal di atas, PPK 
menentukan harga software berdasarkan 
poin ‘d) daftar biaya/tarif Barang/Jasa 
yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor 
tunggal dan poin j) informasi lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan ‘.

adapun informasi HPS software basin 
modelling (pemodelan data migas) dan 
software interpretasi data migas tersebut 
berasal dari penawaran PT Sclumberger 
Geophysics nusantara dan PT Kejora 
Gas Bumi Mandiri. PT Schlumberger 
Geophysics nusantara menawarkan 
dengan harga USd 539.706 belum 
termasuk pajak. 

Sedang PT Kejora Gas Bumi Mandiri 
menawarkan dengan harga USd 
329.300.20 sudah termasuk pajak. 
Berdasarkan harga tersebut PPK (sdr. SS)
mengesahkan harga HPS berdasarkan 
penawaran yang paling rendah.

Pihak Badan Geologi juga 
membenarkan  bahwa CV SGS  dan PT HS 
selaku pemenang lelang hanya bertindak 

sebagai perantara dan 
tidak ada larangan 
dalam aturan, mengurus 
administrasi dan 
pengawasan pekerjaan 
sehingga bisa diselesaikan 
oleh agen distributor 
software.

atas berbagai 
permasalahan yang 
ditemukan, BPK 
merekomendasikan 
Menteri ESdM untuk 
memerintahkan Kepala 
Badan Geologi memberi 
sanksi kepada PPK dan 
Pokja/Panitia Pengadaan 
sesuai denganketentuan 
yang berlaku.  (dr)

BPK 
berpendapat, 
software 
pemodelan dan 
interpretasi data 
migas termasuk 
barang yang 
bersifat khusus, 
seharusnya 
pengadaannya 
dilakukan 
melalui 
mekanisme 
penunjukan 
langsung kepada 
perusahaan 
distributor.”

Gedung Pusat Survei Geologi - Badan Geologi
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UPaYa pemerintah mendongkrak 
produktivitas dan pendapatan 
usaha tani yang direalisasikan 
melalui subsidi pupuk belum 

membuahkan hasil maksimal. alokasi 
anggaran yang setiap tahun terus 
bertambah justru acap terjegal rumitnya 
tata kelola, pendistribusian dan validitas 
data. akibatnya bantuan pun menjadi 
tidak tepat sasaran.

Tahun anggaran 2015, pemerintah 

menggelontorkan subsisi pupuk Rp 
31,3 triliun atau 79,96% dari pagu 
anggaran. naik Rp 10 triliun dibanding 
tahun sebelumnya. Selama ini 
pertanggungjawaban pengelolaan 
belanja subsidi pupuk diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan. adapun 
pengadaan dan penyaluran subsidi pupuk 
dilaksanakan PT Pupuk Indonesia melalui 
lima anak perusahaan: PT Petrokimia 
Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk 

sUBsidi PUPUK teBU
BelUm tePat sasaran
Alokasi anggaran subsisi pupuk terus meningkat. 
Sementara, validitas data lahan petani masih 
jadi kendala penyaluran pupuk bersubsidi. BPK 
merekomendasikan pengawasan ketat terhadap 
distributor yang merangkap sebagai pengecer pupuk.

Sriwijaya, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk 
Iskandar Muda.

Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 
2015 setiap provinsi mengacu pada 
alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Pertanian. Serta realokasi yang 
ditetapkan dalam Keputusan ditjen PSP, 
serta peraturan turunan lainnya. 

adapun mekanisme realisasi 
penyaluran pupuk bersubsidi, setiap 
bulan produsen mengajukan tagihan 
pembayaran kepada ditjen PSP selaku 
KPa dengan melampirkan dokumen 
penyaluran pupuk bersubsidi yang 
nantinya akan diverifikasi Tim Verifikasi 
ditjen PSP. Selanjutnya pembayaran 
akan ditentukan berdasar hasil verifikasi 
dokumen dan verifikasi lapangan yang 
dilakukan secara sampling oleh tim tadi.

Berdasar hasil tagihan subsidi 
pupuk Ta-2015 yang dilakukan Tim 
Verifikasi ditjen PSP, diketahui adanya 
kelebihan penyaluran realokasi pupuk 
nPK berubsidi pada 7 provinsi sebesar 
11.108,91 ton. Konfirmasi lebih lanjut 
dengan Tim Verifikasi ditjen PSP 
diketahui  kelebihan  penyaluran pupuk 
nPK  tersebut dilakukan tiga produsen 
yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk 
Kaltim, dan PT Pupuk Kujang. 

Menurut tim verifikasi hal itu 
disebabkan, PT Pupuk Indonesia belum 
menetapkan wilayah tanggung jawab 
penyaluran dari ketiga produsen pupuk 
subsidi tersebut. akibatnya penyaluran 
pupuk nPK pada satu provinsi bisa 
dilakukan lebih dari satu produsen 
sehingga subsidi pupuk periode bulan 
desember 2015 yang ditandatangani 
Tim Verifikasi ditjen PSP dan Produsen 
menunjukkan kelebihan salur nPK 
sebanyak 11.108,91 ton berasal dari  PT 
Petrokimia Gresik. 

Sebelumnya, dalam LHP Kinerja atas 
Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
Ta 2013 s.d Semester I 2015 tanggal 8 
april 2016 disebutkan, Kementerian 
Pertanian belum mengatur dengan jelas 
mekanisme penetapan alokasi pupuk 
bersubsidi tingkat pusat dan tingkat 

Gedung PT Pupuk Indonesia
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provinsi sehingga menurut BPK hal itu 
berpotensi terjadi penyaluran pupuk 
bersubsidi tidak sesuai kebutuhan riil 
petani. 

atas temuan tersebut, BPK 
merekomendasikan Menteri Pertanian 
merevisi kriteria penetapan alokasi secara 
berjenjang dengan menambahkan 
sejumlah pertimbangan selain RdKK. data  
tambahan tersebut mencakup masalah 
luas lahan, data penerima, pengecer, data 
realisasi, dan hal-hal lain yang dianggap 
perlu agar mekanisme penetapan alokasi 
dapat sesuai/mendekati kebutuhan riil 
petani.

namun, mengingat sifat penanaman 
padi dan komoditas lainnya yang musiman 
dan sangat dipengaruhi iklim/cuaca maka 
Kementerian Pertanian diharap punya 
mekanisme yang jelas terkait permintaan 
tambahan alokasi pupuk bersubsidi oleh 
petani dengan melakukan verifikasi atas 
pengajuan tersebut. Hal ini dimaksudkan 
agar pemenuhan tambahan alokasi pupuk 
bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

apa yang jadi kekhawatiran BPK pun 
jadi kenyataan. Hal itu terbukti dengan 
adanya over lapping penyaluran pupuk 
bersubsidi yang melebihi realokasi 
pada tujuh provinsi tahun 2015, yang 
mengakibatkan subsidi sebesar Rp43,84 
miliar tidak dapat dibayarkan.

Menanggapi permasalahan tersebut, 
direktur Pupuk dan Pestisida ditjen 
PSP menyatakan, kelebihan penyaluran 

pupuk bersubsidi 11.l08,91 ton 
disebabkan adanya permintaan dinas 
terhadap kebutuhan petani pada bulan 
desember. dinas meminta produsen tetap 
menyalurkan pupuk walaupun sudah 
melampaui alokasi karena sempitnya 
waktu antara kebutuhan pupuk di tingkat 
petani dengan proses realokasi saat itu. 

namun demikian menurut dia, 
realisasi penyaluran pupuk nPK secara 
nasional tidak melampaui alokasi yang 
telah ditetapkan yaitu 2,55 juta ton sesuai 
Peraturan Menteri Pertanian.

Provinsi Jawa Tengah 
Untuk mengetahui efektivitas 

penyaluran pupuk bersubsidi, BPK 
melakukan uji petik di berbagai 
daerah. Hasil pemeriksaan uji petik atas 
penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 
di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 
beberapa hal. Misalnya, di Kabupaten 
Sragen, terdapat distributor yang melayani 
penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani 
tebu yaitu Koperasi Petani Tebu Rakyat 
(KPTR) Manis Jaya. 

Berdasar hasil pemeriksaan terhadap 
KPTR Manis Jaya menunjukkan, wilayah 
tanggung-jawab KPTR Manis Jaya 
bukan kecamatan di Kabupaten Sragen 
melainkan menunjuk Pabrik Gula Mojo. 
Sedangkan wilayah tanggung-jawab 
pengecer tidak ditetapkan.

Selain itu 17 pengecer pada distributor 
KPTR Manis Jaya tidak memiliki izin usaha 

dan tanda daftar perusahaan. Pemeriksaan 
secara uji petik atas 12 pengecer KPTR 
Manis Jaya diketahui, 3 pengecer di 
Kecamatan Sambirejo, ngrampal dan 
Sambungmacan tidak melakukan aktivitas 
selayaknya pengecer resmi pupuk 
bersubsidi. 

Hasil konfirmasi kepada KPTR Manis 
Jaya diperoleh penjelasan bahwa KPTR 
Manis Jaya langsung menyalurkan pupuk 
bersubsidi kepada petani/kelompok tani. 
Pembentukan pengecer hanya syarat 
formal untuk memenuhi Permendagri 
yang mensyaratkan distributor setidaknya 
harus mempunyai dua pengecer.

dokumen yang disampaikan pun 
tidak semua sesuai kondisi penyaluran 
sebenarnya. KPTR Manis Jaya menyalurkan 
pupuk bersubsidi langsung kepada petani, 
sehingga penyaluran pupuk bersubsidi 
s.d. november 2015 berupa pupuk Za 
sebanyak 1.899,45 ton dengan nilai 
subsidi sebesar Rp3,74 miliar dan Phonska 
sebanyak 1.599,90 ton dengan nilai subsidi 
sebesar Rp6,95 miliar tidak dapat diyakini 
ketepatan jumlahnya.

Selain itu terdapat potensi keuntungan 
ganda yang diperoleh KPTR Manis Jaya 
sebesar Rp 682,37 juta yang didapat 
sebagai distributor dan pengecer pupuk 
bersubsidi sekaligus. Pasalnya pesanan 
pupuk kepada produsen dilakukan 
KPTR Manis Jaya selaku distributor, 
dan penyalurannya kepada petani 
menggunakan HET pupuk bersubsidi.

Hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan belanja subsidi pupuk Tahun 
anggaran 2015 pada KPTR Manis Jaya di 
Kabupaten Sragen dan KPTR Cinta Manis 
di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa 
dinas yang membidangi perkebunan tebu 
di Kabupaten Sragen dan Klaten belum 
memiliki database lahan tebu yang akurat 
sebagai data pembanding untuk meyakini 
kewajaran luas tanam tebu dalam RdKK 
(Rencana definitif Kebutuhan Kelompok 
Tani)

Menyangkut penyaluran pupuk 
bersubsidi hasil pemeriksaan dan 
konfirmasi kepada KPTR Manis Jaya 
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dan Pabrik Gula Mojo di Kabupaten 
Sragen, serta KPTR Cinta Manis dan 
Pabrik Gula Gondang Baru di Kabupaten 
Klaten diketahui, penyaluran pupuk 
bersubsidi tersebut belum dapat diyakini 
kebenarannya. 

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk 
petani tebu di Kabupaten Sragen 
dilakukan langsung oleh KPTR Manis Jaya 
yang merangkap distributor dan pengecer 
kepada petani tebu. dalam menyalurkan 
pupuk bersubsidi, KPTR Manis Jaya 
menyimpan stok pupuk di gudang KPTR 

yang merupakan gudang pinjaman dari 
Pabrik Gula Mojo. 

Berdasar data KPTR Manis Jaya, 
realisasi penyaluran nPK Phonska tahun 
2015 sebanyak 1.600 ton, sedangkan 
berdasar data gudang Pabrik Gula Mojo 
sebanyak 1.628,1 ton sehingga terdapat 
selisih sebanyak 28,l ton dengan nilai 
subsidi sebesar Rp122 juta. 

Sedangkan, penyaluran pupuk 
bersubsidi untuk petani tebu di 
Kabupaten Klaten dilakukan langsung 
oleh KPTR Cinta Manis yang merangkap 

sebagai distributor dan pengecer kepada 
petani tebu. dalam memenuhi kebutuhan 
pupuk bersubsidi, petani tebu memesan 
pupuk kepada KPTR. Selanjutnya KPTR 
mengambil pupuk di gudang penyangga 
PT Petrokimia Gresik dan langsung 
membagikan kepada petani, karena KPTR 
tidak memiliki gudang.

Berdasar data KPTR Cinta Manis, pada 
tahun 2015 jumlah penebusan pupuk 
bersubsidi oleh 30 petani tebu yaitu Za 
sebanyak 469,90 ton dan nPK Phonska 
sebanyak 146,70 ton. namun, secara total 

jika dibandingkan data Delivery Order 
(dO) PT Petrokimia Gresik dan jumlah 
penyaluran pupuk bersubsidi pengecer 
terdapat perbedaan. 

adanya masalah tersebut menurut 
BPK tidak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pertanian terkait Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi Pertanian Tahun 
anggaran 2015. Juga melanggar Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan 
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian. Serta tidak sesuai 
Perjanjian Penyediaan Pupuk Bersubsidi 

Tahun anggaran 2015 antara direktorat 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk 
lndonesia.  

Untuk itu, BPK merekomendasikan 
Menteri Pertanian agar meningkatkan 
pembinaan dan pengawasan kegiatan 
penyaluran pupuk bersubsidi kepada 
petani tebu yang dilaksanakan oleh KPTR 
yang merangkap sebagai distributor 
dan pengecer. Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan, melalui bupati 
memerintahkan dinas yang membidangi 

perkebunan di Kabupaten Sragen 
dan Klaten mendata areal lahan tebu 
sehingga dapat digunakan sebagai data 
pembanding untuk meyakini kewajaran 
luas tanam tebu dalam RdKK.

Terakhir, melalui Gubernur/Bupati 
memerintahkan Komisi Pengawasan 
Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah, 
Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, 
lebih optimal melakukan pengawasan dan 
pembinaan kepada produsen, distributor, 
dan pengecer dalam penyaluran pupuk 
bersubsidi.  (bd)

Tanaman tebu

“Penyaluran pupuk 
bersubsidi untuk petani 
tebu di Kabupaten Sragen 
dilakukan langsung oleh 
KPTR Manis Jaya yang 
merangkap distributor 
dan pengecer kepada 
petani tebu. Dalam 
menyalurkan pupuk 
bersubsidi, KPTR Manis 
Jaya menyimpan stok 
pupuk di gudang KPTR 
yang merupakan gudang 
pinjaman dari Pabrik 
Gula Mojo.”
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BERBaGaI masalah 
ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan ditemukan Badan 

Pemeriksa Keuangan saat melakukan 
pemeriksaan atas bidang Reformasi 
Keuangan negara yang meliputi 
pemeriksaan atas pengelolaan 
pendapatan, pengelolaan belanja, 
manajemen aset serta pengelolaan 
Badan Layanan  Umum (BLU). Total 
nilai ketidakpatuhan pada seluruh 
pemeriksaan tersebut adalah Rp1.689,05 
triliun. dari jumlah tersebut nilai terbesar 

Rp1,25 triliun terjadi pada pengelolaan 
pendapatan pada Pemerintah Pusat.

demikian terungkap dalam IHPS II 
Tahun 2015 yang diserahkan BPK kepada 
dPR RI pada april  2016 lalu. 

disebutkan, rincian total nilai 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam 
pemeriksaan Reformasi Keuangan negara 
adalah; 
1)  Hasil pemeriksaan atas pengelolaan 

pendapatan pada 4 entitas 
mengungkapkan 108 temuan 
yang memuat 158 permasalahan. 

entitas taK PatUh, 
Penerimaan negara 
BerKUrang rp1,25 triliUn

Permasalahan tersebut meliputi 
93 kelemahan SPI, dan 65 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan peruang-undangan senilai 
Rp1,25 triliun. 

2) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
belanja pada 16 K/L mengungkapkan 
190 temuan yang memuat 289 
permasalahan. Permasalahan tersebut 
meliputi 50 kelemahan SPI, dan 239 
ketikdakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
senilai Rp260,20 miliar. 

3) Hasil pemeriksaan pengelolaan aset 
pada 22 entitas mengungkapkan 
147 temuan yang memuat 
213 permasalahan. Meliputi; 
84 kelemahan SPI dan 129 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan senilai 
Rp138,77 miliar.

4) Hasil pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan pada 7 BLU 
mengungkapkan 69 temuan dengan 
122 permasalahan- permasalahan 
tersebut meliputi 60 kelemahan SPI 
dan 62 ketikdakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp34,51 miliar.

Terkait pengelolaan pendapatan 
pada pemerintah pusat, BPK melakukan 
pemeriksaan 24 objek di  4 K/L, yaitu; 
Kementerian Luar negeri, Kejaksaan RI, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) dan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu).  

disebutkan ada 33 permasalahan 
senilai Rp1.2555,28 triliun terkait 

Gedung Mahkamah agung
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penerimaan selain denda keterlambatan 
belum dipungut/diterima. nilai terbesar 
terjadi di Kementerian Keuangan 
yakni Rp843,80 miliar. “Contoh terkait 
kekurangan penerimaan negara dari 
PPn, cukai, pajak rokok dan denda 
administrasi terutama disebabkan antara 
lain; Pelekatan pita cukai pada BKC 
yang telah melewati masa berlakunya, 
dan pengusaha BKC masih melekatkan 
pita cukai yang mempunyai Harga Jual 
Eceran(HJE) berbeda dan sudah tidak 
berlaku lagi,” ungkap BPK.

Hal lainnya adalah pelaporan PPn 
yang sebanding dengan nilai cukai 
dikembalikan secara ganda, yaitu 
dikreditkan dalam SPT PPn sekaligus 
diperhitungkan dalam pembayaran 
PPn pada saat pembayaran. Pengajuan 
pemberitahuan mutasi BKC yang 
melewati tanggal 1 bulan ke-4 sejak batas 
waktu pelekatan akibat perubahan HJE 
seharusnya tidak diberikan pengembalian 
cukai. Impor barang kena pajak tidak 
dikenakan PPn dan belum dikenakan 
sanksi administrasi atas keterlambatan 
pembayaran.

Selain persoalan tersebut, pada 
pemeriksaan di Kemenkeu,  BPK  
menemukan kekurangan penerimaan 
negara senilai Rp308,42 miliar dari, antara 
lain, PBB pertambangan sektor minerba 
belum dibayarkan dan atau kurang 
ditetapkan; PBB Tubuh Bumi tahun 2010-
2012 kurang ditetapkan karena adanya 
selisih produksi batu bara dan harga 
satuannya yang dikeluarkan oleh dirjen 
Minerba Kementerian ESdM dengan 
perhitungan Kontraktor Perjanjian Karya 
Pengusaha Pertambangan Batu Bara 
(PKP2B).

Juga, harga patokan yang terdapat 
dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
PBB atau perhitungan PBB tahun 2011 dan 
2012 tidak sesuai dengan harga patokan 
batu bara, dan, Perhitungan PBB yang 
tidak sesuai dengan PKP2B.

Sementara kekurangan penerimaan 
negara yang berasal dari penghapusan 
sanksi administrasi berupa bunga yang 

seharusnya tidak diberikan , total nilainya 
mencapai Rp99,15 miliar.  antara lain  
kepada; WP orang pribadi yang terdapat 
dan telah menyampaikan SPT tahunan PPh 
di tahun 2009; SPT yang disampaikan tidak 
sesuai dengan periode pelaksanaan sunset 
policy; WP Badan yang baru mendaftarkan 
diri tahun 2008 dan 2009, mendapat 
penghapusan sanksi administrasi. 

Khusus untuk sunset policy 2008-
2009, demikian diungkap IHPS II Ta 2015, 
BPK tidak dapat menyimpulkan apakah 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
tindak lanjut program tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan. Karena BPK 
tidak memperoleh data dan dokumen 
yang cukup memadai untuk menilai 
pelaksanaan program sunset policy pada 
2 Kanwil di lingkungan ditjen Pajak 
Kemenkeu, beserta seluruh Kanwil sampel, 
yaitu; Kanwil dJP Jakarta Barat, Kanwil 
dJP Jakarta Pusat, Kanwil dJP Wajib Pajak 
Besar, Kanwil dJP Jakarta Khusus, Kanwil 
dJP Jawa Barat I dan Kanwil dJP Jawa 
Timur I. 

Menurut BPK berbagai permasalahan 
–permasalahan tersebut terjadi karena 
pejabat yang bertanggung jawab kurang 
optimal dalam melakukan penagihan dan 

menarik kekurangan penerimaan serta 
lemahnya pengawasan dan pengandalian. 
Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan ketentuan 
serta belum menyusun SOP yang 
diperlukan. 

Pengelolaan Belanja
Untuk pengelolaan belanja BPK 

melakukan pemeriksaan pada 16 entitas 
di antaranya adalah; Kemenlu, Kejaksaan 
RI, Kemenkum HaM, Markas Besar TnI, 
Kemenhub, Kemendagri dan Ma. Hasil 
pemeriksaan menyimpulkan bahwa 
rancangan dan implementasi SPI atas 
belanja pada 42 objek pemeriksaan belum 
sepenuhnya efektif menjamin pencapaian 
kepatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan.

Sementara pada 7 objek pemeriksaan, 
yakni; atase Pertahanan  (athan) RI di den 
Haag, athan di Pretoria, athan di Roma, 
KBRI Brussel, KBRI den Haag, KBRI athena 
serta KBRI Pretoria disimpulkan rancangan 
dan implementasi SPI atas pengelolaan 
belanja telah cukup efektif menjamin 
pencapaian kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 

Permasalahan utama ketidakpatuhan 

Gedung ditjen Pajak
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Gedung Kemenkumham

terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan contohnya  di  Kementerian 
desa, Pembangunan daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi  yang nilainya mencapai 
Rp95,19 miliar. Yakni pada Proyek 
pembangunan sistem pengolahan air 
laut menjadi air bersih dengan teknologi 
reverse osmosis di Kabupaten Merauke 
dan pembangunan dermaga di Kabupaten 
Halmahera Timur yang dilaksanakan 
oleh deputi Bidang Pengembangan 
daerah Khusus belum dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 

Selain itu, terdapat pembangunan 
infrastruktur transportasi di Kabupeten 
nabire dan Biak numfor tidak sesuai 
dengan tujuan pemberian bantuan, yaitu 
memberi manfaat bagi masyarakat daerah 
tertinggal. 

Contoh lainnya adalah permasalahan 
di BnPB senilai Rp57,23 miliar. Yakni terkait 
penggunaan sisa bantuan dana Siap Pakai 
(dSP) tidak sesuai dengan peruntukan 
hingga mengakibatkan kerugian negara 
Rp2,95 miliar. Selain itu, terdapat potensi 
relokasi 791 KK dengan anggaran Rp44,29 
miliar di Kabupaten agam yang belum 
dilakukan serta pemahalan harga atas 
pekerjaan pengadaan sarana, penguatan 
teknologi informasi kebencanaan 
dan bantuan logistik pada Pusat data 
Informasi dan Hubungan Masyarakat serta 
direktorat Logistik.

di luar permasalahan tersebut, BPK 
juga menemukan permasalahan yang 
terkait kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang terjadi di 10 entitas senilai 
Rp35,87 miliar, Kelebihan pembayaran 
selain kekurangan volume terjadi di 12 
entitas dengan total nilai Rp13,02 miliar, 
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/
tidak valid terjadi di 9 entitas. 

Menurut BPK terjadinya 
berbagai permasalahan SPI maupun 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan karena Sekjen 
selaku Kuasa Pengguna  anggaran 
belum optimal melakukan pengawasan 
dan pengendalian atas pengelolaan 
belanja, dan Pejabat Pembuat Komitmen 

lalai dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya serta kurang cermat dalam 
melakukan verifikasi dan validasi atas 
bukti-bukti pertanggungjawaban belanja. 

Manajemen Aset
Terkait manajemen aset Pemerintah 

Pusat, BPK melakukan pemeriksaan 
terhadap 22 objek pemeriksaan pada 7 
kementerian/lembaga. Yaitu; Kementerian 
Pertahanan, Markas Besar TnI, TnI aU, TnI 
aL, TnI ad, Kemenlu dan Kementerian 
tenaga Kerja.

disebutkan bahwa permasalahan 
utama terkait dengan kepatuhan 
Pemerintah Pusat terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam 
pengelolaan aset antara lain; aset tidak 
diketahui keberadaannya, penerimaan 
selain denda keterlambatan belum 
dipungut/diterima, penyimpangan 
peraturan bidang pengelolaan 
perlengkapan atau BMn, dll.

Terkait aset yang tidak diketahui 
keberadaannya misalnya di Kementerian 
Tenaga Kerja dimana peralatan, mesin, 

laptop dan notebook dengan total 
nilai Rp80,08 miliar, tidak diketahui 
keberadaannya. 

Masalah ketidakpatuhan terkait 
penerimaan selain denda keterlambatan 
belum dipungut/diterima terjadi di 
5 entitas dengan total nilai Rp48,32 
miliar, Penyimpangan peraturan bidang 
pengelolaan perlengkapan atau BMn 
terjadi di 7 entitas, serta permasalahan 
ketidakpatuhan lain-lain yang terjadi di 6 
entitas dengan total nilai Rp10,36 miliar. 

Menurut BPK, permasalahan SPI dan 
ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan 
antara lain; Saldo aset tetap dan 
persediaan dalam neraca dan laporan 
BMn berpotensi belum dapat menyajikan 
kondisi BMn yang sebenarnya; Hilangnya 
potensi penerimaan negara atas 
pemanfaatan BMn; BMn berpotensi hilang 
karena tidak diketahui keberadaannya 
dan dikuasai pihak lain; Penerimaan 
negara dari hasil pemanfaatan aset belum 
diterima, dan; Potensi permasalahan 
kepemilikan tanah dan/atau risiko 
hilangnya aset tanah milik negara.  dr
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Opini audit wajar tanpa penge
cualian (WTp) dari Badan peme
riksa Keuangan (BpK) menjadi 
idaman para pengelola keuang
an negara. para pejabat kemen

terian, lembaga negara, pemerintah daerah, 
berlomba untuk memperoleh opini tersebut. 
Terlebih, pemerintah menjadikan opini WTp 
sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata 
kelola yang baik (good governance). pemerintah 
juga akan memberikan insentif tambahan ang
garan kepada entitas yang memperoleh opini 
WTp. Untuk kepala daerah yang berlaga dalam 
pemilihan kepala daerah, opini WTp menjadi 
isu positif yang bisa dijual kepada masyarakat.

Masalahnya, opini WTp ternyata tidak 
menjamin tidak ada korupsi. Di beberapa en
titas yang memperoleh opini WTp, pejabatnya 
malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kemen
terian Agama mendapat opini WTp, belakang
an ditemukan korupsi, bahkan Menteri Aga
manya tersangkut korupsi. Di Sumatera Utara, 
mendapat WTp tapi Gubernur terlibat korupsi. 
Hal sama terjadi di beberapa kementerian, lem
baga negara, dan pemda.   

Kasus korupsi pada entitas yang laporan 
keuangannya berpredikat WTp telah meng
gerus kepercayaan masyarakat kepada BpK. 
Banyak yang menyangsikan kredibilitas opini 
WTp tersebut. Bahkan, masyarakat mulai hi
lang kepercayaan kepada integritas BpK dalam 
memeriksa dan memberi opini WTp. Tidak se
dikit yang mensinyalir opini WTp bisa diperjual

belikan.
Tidak keliru jika pandangan masyarakat 

kepada BpK menjadi jelek. Hal itu karena ma
syarakat tidak mendapatkan penjelasan yang 
benar mengenai opini BpK. Masyarakat me
nyangka jika WTp pasti tidak ada korupsi. Jika 
ada korupsi maka auditnya yang salah. padahal, 
pandangan demikian dilihat dari sudut ilmu au
dit tidak tepat. Opini WTp bukan dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan tidak ada korupsi.

Makna wajar
Setiap tahun BpK memeriksa laporan keuan

gan kementerian, lembaga negara, dan pemda.  
Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberi 
opini atas kewajaran laporan keuangan yang 
disusun oleh pemerintah. Menurut standar 
audit, ada empat jenis opini  yang merepresen
tasikan tingkat kewajaran laporan keuangan, 
yaitu: Wajar Tanpa penge cualian (WTp), Wajar 
Dengan pengecualian (WDp), Tidak Wajar (TW), 
dan Tidak Memberikan pendapat (TMp).

Agar laporan keuangan suatu entitas me
miliki keandalan dan dapat digunakan sebagai 
salah satu dasar pengambilan keputusan, maka 
laporan keuangan harus disusun berdasar
kan standar akuntansi. Apabila suatu laporan 
keuangan telah memenuhi karakteristik menu
rut standar akuntansi tersebut dan bebas dari 
salah saji (misstatement) yang berasal dari ke
salahan (error) atau kecurangan (fraud) yang 
bernilai “material”, maka laporan keuangan bisa 
mendapat opini “wajar” dari auditor. 

Opini

Opini WTp 
dan KOrupsi

Oleh: Gunarwanto 
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Opini WTp akan diberikan jika dalam 
segala hal yang material, laporan keuang
an disajikan sesuai dengan standar akun
tansi keuangan yang berlaku. Sedang WDp 
jika ada ketidaksesuaian material satu atau 
beberapa pos laporan keuangan namun 
tidak mempengaruhi kewajaran laporan 
keuang an secara keseluruhan. Sementara, 
TW jika laporan keuangan secara keselu
ruhan mengandung salah saji yang sangat 
material atau sangat menyesatkan sehing
ga tidak menyajikan secara wajar laporan 

keuangan. TMp atau disclaimer jika auditor 
dibatasi tidak dapat mengumpulkan bukti 
audit secara sangat material sehingga ke
wajaran laporan keuangan secara keselu
ruhan diragukan atau terdapat hubungan 
yang tidak independen antara auditor de
ngan pihak yang diaudit.

Dalam memberikan opini, auditor 
menggunakan kata “wajar” bukan “benar” 
karena dalam menyusun laporan keuang
an, akuntan banyak menggunakan estima
si/perkiraan dalam menentukan nilai suatu 

pos berdasarkan kaidah standar akuntansi 
yang diterima secara umum. Misalnya, me
nentukan nilai aset tetap berdasarkan esti
masi umurnya dan nilai piutang berdasar
kan kemungkinan tertagihnya. 

Dengan cara demikian, kebenaran 
pencatatan akuntansi bukan kebenaran 
mutlak namun kebenaran berdasarkan 
pendekatan estimasi. Oleh karena itu, pe
nilaian auditor atas laporan keuangan juga 
bukan berdasarkan kebenaran mutlak na
mun berdasarkan tingkat kewajarannya. 

 Konsep penting lain dalam audit 
adalah materialitas. Sesuatu dinilai material 
jika dapat memengaruhi keputusan para 
pemakai laporan keuangan. Salah saji lapo
ran keuangan yang nilainya tidak material 
tidak akan memengaruhi kewajaran lapo
ran keuangan. Sedang salah saji yang ma
terial atau sangat material akan memenga
ruhi kewajaran laporan keuang an. Auditor 
akan menggunakan teknikteknik tertentu 
untuk menghitung jumlah minimal yang 
termasuk material. Tingkat meterialitas 
akan menentukan seberapa banyak sam
pling yang akan diambil. Materialitas 
bisa dinilai secara kuantitatif dan kualita
tif. Kuantitatif bisa dihitung berdasarkan 
prosentase tertentu dari total aset, total 
pengeluaran, atau total penerimaan. Kuali
tatif bisa dinilai antara lain berdasarkan 
tingkat perhatian masyarakat.

Keterbatasan audit
Dalam audit, auditor menghadapi ke

terbatasan yang timbul karena proses 
audit itu sendiri. pada umumnya auditor 
melakukan audit secara sampling. Hal itu 
dilakukan karena tidak mungkin meme
riksa seluruh transaksi, apalagi jika yang 
diperiksa perusahaan besar atau entitas 
pemerintah yang menggunakan ang
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garan besar. Diperlukan biaya besar dan 
waktu lama untuk bisa memeriksa secara 
populasi.  Dari segi kemanfaatan informasi 
juga akan siasia (menjadi basi) jika waktu 
pemeriksaannya lama, sementara infor
masi dalam laporan keuangan dibutuh
kan segera untuk peng ambilan keputusan 
pengguna laporan. 

penggunaan sampling merupakan 
praktik yang lazim dalam audit. ini berarti 
audit dilakukan berdasar pengujian ter
hadap sebagian data yang dipilih sebagai 
sampel. pemeriksaan dengan cara demiki
an memang mengandung risiko tidak dite
mukannya salah saji yang material. namun, 
dengan metoda sampling yang tepat maka 
risiko akan dapat dikurangi.

Dalam perkembangan ilmu audit, 
muncul pendekatan audit berbasis risiko 
(risk based audit), yaitu auditor akan me
nilai risiko adanya kesalahan dan penyim
pangan dalam penyajian laporan keuang
an. Jika risiko besar, maka auditor akan 
merancang pemeriksaannya untuk dapat 
mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko 
tersebut. Dengan demikian, sejak dini 
risiko tersebut dapat diketahui dan dian
tisipasi kemungkinan auditor tidak dapat 
menemukannya. 

Wajar dan korupsi
Auditor yang memeriksa sektor publik, 

khususnya di indonesia, secara sifatnya (na-
ture) menghadapi situasi yang sangat kom
pleks. nilai dan jumlah transaksi di pemer
intahan sangat besar bahkan bila diband
ingkan dengan suatu perusahaan yang 
besar sekalipun. Biaya untuk membangun 
infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan 
bangunan publik sangat besar. Biaya untuk 
membayar gaji pegawai dan berbagai ke
giatan juga sangat besar. Sering ditemukan 
penyimpangan berupa kemahalan harga 
(mark-up), pembelian barang dan jasa tidak 
layak, fiktif, dan lainlain. Hal tersebut tim
bul karena sangat luasnya (massive) praktik 
korupsi dan kolusi di  pemerintahan. 

Situasi lingkungan demikian, sangat 
menyulitkan auditor, karena auditor selalu 
bekerja berdasarkan data yang diperoleh 
di lapangan. Situasi yang koruptif dan ko

lutif berakibat pada data (fakta) yang diteri
ma auditor sering kali bersifat “rekayasa”. 
idealnya, di lingkungan entitas telah ter
bangun sistem pe ngendalian yang efektif, 
sehingga tercipta mekanisme check and 
ba lances yang dapat mengurangi potensi 
timbulnya penyimpangan (irregularities). 
Dengan banyaknya praktik penyimpangan 
tersebut, meskipun sudah menggunakan 
pendekatan audit berbasis risiko, auditor 
masih menghadapi risiko ada transaksi (ke
giatan) yang luput dari pemeriksaan dan 
di kemudian hari ditemukan korupsi oleh 
penegak hukum. 

Dengan keterbatasan audit demikian, 

maka sangat sulit bagi BpK untuk mem
berikan jaminan jika sudah memberikan 
opini WTp maka tidak akan terjadi korupsi 
di entitas yang diperiksa BpK. Audit me
miliki keterbatasan dalam pengambilan 
sampel audit karena tidak mungkin semua 
transaksi diperiksa. Bisa terjadi, untuk se
jumlah transaksi yang tidak diambil se
bagai sampel, justru terjadi korupsi. Apa
lagi, jika sifatnya penyuapan, sulit dideteksi 
dari transaksi yang terjadi. Suap biasanya 
terjadi karena ingin memperoleh kemu
dahan proyek pemerintah, namun belum 
tentu terjadi pengambilan langsung aset 
pemerintah untuk dikorupsi. Oleh karena 
itu, masyarakat harus menyadari bahwa 
opini WTp hanyalah merupakan penilaian 
atas kewajaran laporan keuangan, bukan 
jaminan tidak ada korupsi.

Dengan pemahaman seperti itu, sa

ngat tepat jika presiden Joko Widodo 
mene gaskan bahwa opini WTp dari BpK 
bukan jaminan tidak ada praktik pen yalah
gunaan keuangan negara. presiden Jokowi 
mengatakan hal itu dalam Rapat Kerja na
sional (Rakernas) Akuntansi dan pelaporan 
Keuangan pemerintah Tahun 2016 di istana 
negara, Jakarta (20/9). presi den berpesan 
kepada jajaran pemerintah agar jangan 
berhenti pada upaya mengejar opini WTp 
semata. 

Justru dengan predikat WTp, seluruh 
jajaran pemerintah harus bekerja keras lagi 
untuk membangun budaya pengelolaan 
keuangan yang lebih transparan dan akun

tabel. Dalam rakernas tersebut, pre siden 
memberikan penghargaan kepada 22 ke
menterian dan lembaga, serta 15 pemda 
yang mampu memperoleh opini audit WTp 
selama lima tahun berturutturut. 

Secara tidak langsung presiden Jokowi 
ingin mengatakan, meskipun bukan jami
nan tidak ada korupsi, namun kemen terian, 
lembaga negara, dan pemda yang sudah 
mendapat opini WTp, harus tetap bekerja 
keras  mengupayakan tidak ada korupsi. 
Sebab, dalam laporan keuang an yang su
dah WTp tentu sudah lebih tansparan dan 
akuntabel pengelolaan keuangannya. 

Artikel ini dimuat dalam Majalah AKUn
TAn, Edisi 1 September – 31 Oktober 2016

Penulis adalah Kepala Direktorat Pene-
litian dan Pengembangan BPK
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BERSAMAAn dengan peresmian 
renovasi Museum BpK di 
Magelang, di tempat yang 
sama, Senin (9/1) lalu, BpK 

juga meluncurkan Standar pemeriksaan 
Keuangan negara (SpKn) tahun 2017 
dan Sistem informasi pemantauan Tindak 
Lanjut (SipTL). Keduanya merupakan 
produk BpK terbaru dalam menunjang 
tugas pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

Wakil Ketua BpK Sapto Amal 
Damandari mengatakan SpKn 2007 

telah disempurnakan setelah 10 tahun 
digunakan sebagai standar pemeriksaan. 
penyempurnaan tersebut berdasarkan 
standar SpKn internasional, nasional, 
maupun tuntutan kebutuhan saat ini.

SpKn yang baru menggantikan SpKn 
produk tahun 2007 tak hanya mengatur 
garis besar pemeriksaan pengelolaan 
keuangan negara bagi pemeriksa 
BpK, tetapi juga sebagai acuan Aparat 
pengawasan intern pemerintah (Apip) 
dan akuntan publik yang memeriksa 
pengelolaan keuangan negara. Termasuk, 

AwAl TAhun, BPK 
luncurKAn 
SPKn dAn SIPTl
Tahun 2017, SPKn Sudah Mulai berlaKu dan SiPTl 
Sudah Mulai diTeraPKan Pada Seluruh enTiTaS 
PengelOla Keuangan negara baiK di TingKaT PuSaT, 
daerah, MauPun badan lainnya.

akuntan publik yang bekerja untuk dan 
atas nama BpK.

Secara umum, SpKn memuat 
persyaratan pemeriksa, mutu pelaksanaan 
pemeriksaan, dan persyaratan laporan 
pemeriksaan yang profesional. Sehingga, 
SpKn ini menjadi acuan bagi para 
pemeriksa dan organisasi pemeriksa 
dalam melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.

Sedangkan SipTL merupakan 
sistem aplikasi yang memudahkan bagi 
BpK sendiri dalam mematau tindak 
lanjut hasil pemeriksaa oleh entitas, 
dan memudahkan entitas juga dalam 
menindaklanjuti rekomendasi ataupun 
hasil pemeriksaan BpK. Salah satu 
upaya BpK dalam menjalankan tugas 
pemantauan tindak lanjut dari entitas 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi secara online dan realtime. 

“Kini dengan SipTL akan meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas serta 
tersedianya informasi yang real time secara 
lebih akurat.” kata Sapto.

ia menambahkan bahwa dengan 
SipTL ada imbal balik kepada entitas yang 
selama ini telah mendukung e–Audit 
sehingga meningkatkan sinergi antara BpK 
dengan entitas. Hal ini juga merupakan 
hasil dari reformasi birokrasi sebagaimana 
perpres no. 81/2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 – 2015.”  

SiPTl
Sapto melihat SipTL merupakan 

sebuah upaya yang efektif dan efisien 
dalam memantau dan memonitor tindak 
lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas. 
Hal ini dapat terjadi karena antara BpK 
dan entitas pengelola keuangan negara 
yang diperiksa bisa saling berkomunikasi 
langsung melalui jaringan online, dengan 
cepat, akurat serta dapat dilakukan kapan 
pun dan di mana pun.

Apalagi, dari sisi jumlah, selama ini 
tenaga pemeriksa BpK masih tergolong 
minim untuk menangani banyak 
pemeriksaan di berbagai entitas di seluruh 
indonesia. Dengan memanfaatkan 

reformasi birokrasi

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK Agus Joko Pramono, Moermahadi Soerja Djanegara dan Aqhsanul 
Qosasi bersama-sama menekan tombol sirene menandai diluncurkannya SPKN dan SIPTL
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SipTL, masalah kekurangan sumber daya 
manusia dapat diminimalisir. Dari sisi 
waktu pun lebih cepat. Lebih efisien dan 
efektif. 

“Kalau sebelumnya kan lama bisa 
180 hari lebih. Dengan itu barangkali 
seminggu selesai, sehingga tidak ada 
tindak lanjut yang tidak dilakukan, uang 
negara jadi bisa betulbetul efisien 
dipakai,” terang Sapto menjelaskan 
manfaat dari penggunaan SipTL dari sisi 
waktu. 

Terkait penggunaannya oleh entitas 
pengelola keuangan negara, menurut 
Sapto, BpK telah melakukan desiminasi 
ke 700 entitas, termasuk ke sekitar 500 
Kabupaten dan Kota di seluruh indonesia. 
Untuk menjamin keamanan data dan 
informasi, aplikasi SipTL tersebut telah 
dilakukan assessment Lembaga Sandi 
negara (Lemsaneg). “pelaporan keuangan 
mulai awal tahun 2017 sudah bisa 
memakai sistem ini,” ucapnya. 

Terkait dengan SipTL, Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar pranowo mengatakan 
bahwa seluruh pengelola keuangan 
negara dituntut makin transparan “ Kita 
para penyelenggara negara diminta untuk 
menandatangain pakta integritas, kita 
manfaatkan sistem ini semuanya untuk 
perbaikan,” ucapnya. 

bPK dan 
lemsaneg

Salah satunya, 
dalam rangka 
penerapan 
SipTL ini, BpK 
dan Lemsaneg 
menandatangani 
nota kesepahaman 
tentang 
penyelenggaraan 
persandian dalam 
pengamanan 
teknologi informasi 
dan komunikasi di 
lingkungan BpK. 
nota kesepahaman 
ini ditandatangani 
langsung oleh 
Wakil Ketua 
BpK Sapto Amal 

Damandari dan Kepala Lemsaneg Djoko 
Setiadi. 

  Kesepakatan ini merupakan 
komitmen kedua belah pihak dalam 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
persandian dan pengamanan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam rangka 
mendukung tugas dan fungsi BpK.

BpK sendiri sudah banyak 
memanfaatkan sistem aplikasi teknologi 
informasi dalam menunjang tugasnya. Di 
sisi lain, pemanfaatan teknologi tersebut 
dapat berpotensi munculnya kerawanan 
yang mengakibatkan terbukanya sistem 
komunikasi yang memungkinkan 
siapapun dapat mengakses informasi 
untuk berbagai kepentingan mereka.

Dengan ditandatanganinya nota 
kesepahaman tersebut, Lemsaneg sesuai 
tugas dan kewenangannya, berkewajiban 
memberikan dukungan persandian 
bagi BpK. Dukungannya berbentuk 
perlindungan infrastruktur maupun sistem 
informasi dan komunikasi yang telah 
dimanfaatkan BpK melalui teknikteknik 
persandian yang dikembangkan oleh 
Lemsaneg.

Ke depan, penandatanganan nota 
kesepahaman ini akan diaktualisasikan 
melalui beberapa perjanjian kerja sama 
teknis, seperti kerja sama teknis bidang 
pemenuhan dan peningkatan sumber 
daya persandian, serta pengembangan 
dan inovasi teknologi persandian.  (and)

reformasi birokrasi

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Djoko Setiadi menandatangani 
Nota Kesepahaman (MoU) tentang “Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di Lingkungan BPK”.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menyerahkan buku SPKN Tahun 2017 kepada 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
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SipTL merupakan sistem aplikasi berbasis web yang 
ditujukan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut 
secara online dan real time antara BpK dan entitas yang 
diperiksa. Sistem aplikasi ini dapat digunakan oleh entitas 
dalam melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BpK. 
Sementara bagi BpK juga berguna untuk mengetahui 

perkembangan tindak lanjut rekomendasi oleh entitas. 
Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah entitas dalam 

melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BpK maupun bagi 
BpK sendiri, mudah memantaunya. Lebih cepat karena tidak 
lagi melalui proses manual dengan berlembarlembar kertas, 
sehingga data juga lebih akurat. 

Lebih efisien dari sisi biaya pemantauan, 
karena meminimalkan pertemuan tatap 
muka antara pemeriksa BpK dengan entitas 
yang diperiksa terkait pemantauan tindak 
lanjut. Juga, meminimalkan biaya kertas. 
Ramah lingkungan.

Aplikasi SipTL dapat diakses melalui 
browser internet pada komputer, laptop, 
tablet, ataupun gadget lainnya. Sementara 
akun yang dapat mengakses aplikasi ini 
adalah akun dengan hak akses admin 
yang sudah diverifikasi oleh BpK dan 
akun dengan akses inputer yang sudah 
ditambahkan oleh akun dengan hak akses 
Admin. Untuk Admin SipTL adalah Staf 
Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan pada 
inspektorat pada setiap entitas pengelola 
keuangan negara.

Ada terdapat dua modul utama dalam 
aplikasi SipTL: modul eksternal dan modul 
internal. Modul eksternal digunakan oleh 
aparat pengawasan internal entitas untuk 
mengetahui status tindak lanjut termasuk 
menginput tindak lanjut yang telah 
dilakukan atas rekomendasi yang diberikan 
BpK. 

Sementara, modul internal yang 
digunakan oleh BpK memantau progress 
tindak lanjut rekomendasi dari entitas 
termasuk memvalidasi tindak lanjut entitas 
yang telah dilakukan apakah sudah sesuai 
rekomendasi atau belum. 

Kedua modul tersebut menjadi media 
interaksi jarak jauh secara online dan real 
time antara BpK dan entitas yang diperiksa 
dalam proses pemantauan dan penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi BpK dari hasil 
pemeriksaan BpK atas entitas tersebut. Tak 
ada lagi tatap muka.  (and)

Sekilas SIPTL

reformasi birokrasi

Suasana acara Sosialisasi Piloting dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut (SIPTL).

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari berfoto bersama dengan para pejabat BPK dan peserta Sosialisasi 
Piloting dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).
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LATAR belakang dikembangkannya aplikasi ini, pada 
dasarnya karena masih banyak rekomendasi BpK yang masih 
belum ditindaklanjuti oleh entitas pengelola keuangan 
negara. Dan, ada korelasi antara antara opini Wajar Tanpa 
pengecualian (WTp) dengan penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi BpK. 

Berdasarkan data hasil pemantauan tindak lanjut dalam 
kurun 2010Semester i 2016, tingkat penyelesaian tindak 
lanjut rekomedasi baru mencapai 61% dari total 283.294 
rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BpK. 
Sisanya, sudah ditindaklanjuti namun tidak sesuai, belum 
ditindaklanjuti, dalam proses, serta sama sekali tidak dapat 
ditindaklanjuti. 

pengembangan SipTL sendiri sudah dilakukan sejak 
tahun lalu. pengembangannya terkait dengan implementasi 
Rencana Strategis BpK  tahun 2016 – 2020. Dimana, BpK 
mempunyai visi untuk mejadi pendorong pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara 

melalui pemeriksaan 
yang berkualitas dan 
bermanfaat. Untuk 
mencapai visi tersebut 
BpK melakukan berbagai 
program dan kegiatan 
strategis di antaranya 
dengan melakukan 
pengembangan SipTL.

Agar lebih terjamin, 
sebelum diterapkan 
secara keseluruhan, 
terlebih dahulu dilakukan 
piloting SipTL. Beberapa 
satuan kerja (Satker) BpK 
terpilih untuk piloting ini. 
Beberapa di antaranya 
adalah BpK perwakilan 
provinsi Jawa Barat, 
BpK perwakilan provinsi 
Jawa Tengah, dan BpK 
perwakilan provinsi nusa 
Tenggara Barat.

Tujuan kegiatan 
piloting untuk 
memperkenalkan 
sekaligus memberikan 
pemahaman kepada 

pemeriksa BpK dan juga aparat pengawasan internal entitas 
baik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah 
ataupun badan lainnya yang menjandi peserta piloting. 
Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan masukan yang 
konstruktif bagi penyempurnaan SipTL.

Dengan adanya SipTL diharapkan pemeriksaan BpK 
semakin meningkat kualitas dan manfaatnya. pengembangan 
sistem ini juga diharapkan akan memperkuat pelaksanaan 
ketentuan pasal 20 Undangundang nomor 15 Tahun 
2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan negara terkait dengan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BpK. 

Selain itu, aplikasi SipTL diharapkan akan mempermudah 
komunikasi antara inspektorat pada entitas pengelola 
keuangan negara dengan BpK dalam percepatan tindak lanjut 
rekomendasi. Sehingga pada tahun 2017, pemutakhiran data 
tindak lanjut akan semakin baik dan lebih terstruktur. 

Latar Belakang dan Pengembangan SIPTL

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menabuh gong menandai dibukanya acara Sosialisasi Piloting dan Pelatihan Penggunaan 
Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang diselenggarakan di D.I. Yogyakarta, Kamis (4/8/2016). Tampak 
Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Tortama KN II BPK Bahtiar Arif turut mendampingi.

reformasi birokrasi
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SEnin (9/1) lalu, di Gowa, Sulawesi 
Selatan, Ketua BpK Harry Azhar 
Azis meresmikan balai pendidikan 
dan pelatihan (diklat) BpK yang 

baru saja selesai dibangun. peresmian 

dilakukan dengan penandatanganan 
prasasti oleh Harry Azhar Azis didampingi 
Anggota BpK Bahrullah Akbar, Gubernur 
Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan 
Ketua DpRD Sulawesi Selatan H. M.  Roem.

Peresmian balai Diklat bPk di Gowa

BPK PunyA BAlAI 
dIKlAT BAru
aWal Tahun 2017 bPK MeMiliKi balai diKlaT baru di 
gOWa yang aKan dijadiKan PuSaT PengeMbangan 
KOMPeTenSi SdM bPK MauPun aPiP di KaWaSan TiMur 
indOneSia. 

Acara dihadiri beberapa Anggota 
DpR, seluruh gubernur di wilayah Timur 
indonesia, serta kepala daerah tingkat 
kabupaten/kota seSulawesi Selatan. 
Selain itu juga hadir beberapa pejabat 
BpK pusat dan BpK perwakilan provinsi 
Sulawesi Selatan. 

  Balai Diklat BpK di Gowa beralamat 
di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan 
Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, Berdiri di atas lahan 
seluas lebih dari 20.313 meter persegi. 
Di lahan seluas itu, berdiri tiga gedung 
utama yaitu gedung perkantoran dan 
diklat, gedung asrama, wisma diklat, 
dilengkapi sarana ibadah.

Harry mengungkapkan, pemilihan 
Gowa sebagai lokasi balai diklat berkat 
jasa ichsan Yasin Limpo saat masih 
menjabat Bupati Gowa. “Beliau berhasil 
meyakinkan kami bahwa Gowa memang 

aGenDa

Ketua BPK Harry Azhar Azis membubuhkan tandatangan di prasasti peresmian Balai Diklat BPK di Gowa disaksikan Anggota BPK Bahrullah Akbar dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul 
Yasin Limpo dan beberapa pejabat lainnya.

65JANUARI 2017 WARTA BPK

58 - 73 GATSU 31.indd   65 08/03/2017   11:15:02



layak menjadi lokasi baru balai diklat,” 
ungkapnya.

Harry mengungkapkan pembangunan 
Balai Diklat ini sebagai wujud dukungan 
BpK pada profesionalisme dan 
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
pemeriksanya. “Balai Diklat di Gowa 
ini akan jadi pusat diklat pemeriksa 
keuangan negara di kawasan Timur 
indonesia. perluasan Balai Diklat ini seiring 
kebutuhan SDM pemeriksa keuangan 
negara profesional yang terus meningkat,” 
jelasnya. 

Tidak hanya ditujukan untuk 
pemeriksa BpK, Balai Diklat BpK di Gowa 
juga memfasilitasi pengembangan 
kompetensi Aparat pengawasan internal 
pemerintah (Apip), seperti inspektorat 
di seluruh indonesia. Jika kualitas aparat 
internal seperti inspektorat bekerja secara 
maksimal sesuai dengan standar yang 
dibuat BpK sebagai aturan, maka tugas BpK 
akan lebih ringan.“Karena itu peningkatan 
kapasitas internal aparatur negara menjadi 

penting,” ucap Harry.
Di sisi lain, BpK juga akan mendorong 

perbaikan kualitas pengawas yang dalam 
hal ini inspektorat, mulai dari perencanaan 
hingga pelaksanaan, agar memiliki cara 
pandang yang sama terkait pemeriksaan.

Harry berharap ada sinergi yang 
baik antara BpK sebagai pemeriksa dan 
inspektorat sebagai pengawas pemerintah. 
“Apabila sinergi terjalin, tugas kami sebagai 
pemeriksa lebih mudah, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara untuk 
kesejahteraan rakyat dapat terwujud,” 
katanya. 

Kapusdiklat BpK Dwi Setiawan 
Susanto dalam laporannya, menjelaskan 
pembangunan balai diklat ini merupakan 
upaya modernisasi diklat BpK. Balai 
Diklat pemeriksaan Keuangan negara 
di Gowa dibangun sebagai perluasan 
atas pelaksanaan diklat yang selama ini 
dilakukan di Makassar. 

pengembangan balai diklat di 
Gowa juga didorong semakin besarnya 

kebutuhan pengembangan kompetensi 
bagi pelaksana BpK di wilayah indonesia 
Timur, termasuk para pengelola keuangan 
inspektorat di wilayah indonesia Timur. 
Selain itu, tuntutan metode dan media 
pembelajaran untuk mendukung 
tematis pembelajaran dimana salah satu 
keunggulan Balai Diklat BpK di Gowa ini 
adalah untuk diklat infrastruktur.

Dengan selesainya Balai Diklat BpK di 
Gowa, maka operasional di Balai Diklat 
Makassar akan dipindahkan secara 
bertahap. nantinya desain pembelajaran 
Balai Diklat BpK di Gowa diarahkan untuk 
spesialisasi pendidikan dan pelatihan 
pemeriksaan infrastruktur, karena di 
wilayah indonesia Timur sendiri tengah 
giatgiatnya pembangunan infrastruktur.  

Balai diklat yang menjadi pusat 
pengembangan kompetensi pemeriksa 
keuangan negara di indonesia wilayah 
timur ini akan dilengkapi laboratorium 
hingga spesialisasi bagi pemeriksaan 
infrastruktur. “Ke depan kita akan bangun 
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secara khusus sehingga di sini ada tempat 
praktik, uji fisik dan analisisnya. Kemudian, 
ada saranasarana gedung, jalan, hingga 
kita buat miniatur bendungannya. Audit 
kinerja, audit keuangan tetap dan ada juga 
audit kepatuhan terkait infrastruktur,”tutur 
Dwi.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi karena 
Kabupaten Gowa dipilih sebagai lokasi 
untuk Balai Diklat BpK ini. “Insya Allah ini 
pilihan yang tepat, hadirnya auditor yang 
handal, akan berkorelasi dengan sistem 
negara yang lebih baik,” ucapnya.

ia berharap kehadiran Balai Diklat 
BpK di Gowa akan berdampak pada 
pengelolaan keuangan daerah di wilayah 
timur indonesia dengan bimbingan 
langsung dari para pemeriksa BpK. Baginya 
sangat tepat dengan Balai Diklat BpK 
karena nantinya bisa berelasi dengan 
seluruh pemerintahan di Sulawesi Selatan. 

Gedung Balai Diklat BpK ini, 
tambahnya, dapat juga dimanfaatkan 
bersama oleh seluruh pemerintahan se
Sulawesi Selatan. ia berharap agar BpK 
membantu para pemerintah di Sulawesi 
Selatan untuk melakukan halhal yang 
baik. 

Dengan begitu, diharapkan Balai Diklat 
BpK tersebut dapat dirasakan manfaatnya 
bagi seluruh provinsi di wilayah timur 
indonesia dan dapat dimanfaatkan 
bersamasama oleh semua aparat di 
kawasan timur indonesia. “Kami berharap 
agar BpK bekerja sama dengan kami 
aparatur pemerintahan untuk melakukan 
halhal yang baik,” ucapnya. 

Senada dengan Syahrul, usai 
peresmian, Bupati Luwu Timur H. M. Thorig 
Husler mengatakan akan memanfaatkan 
Balai Diklat BpK yang baru diresmikan. 
Menurutnya, pemerintah Kabupaten Luwu 
Timur terus berupaya meningkatkan 
kapasitas dan kompetensi SDM 
keuangannya sebagai bentuk transparansi 
sekaligus agar predikat opini Wajar Tanpa 
pengecualian (WTp) dapat dipertahankan.

Kegiatan peresmian Balai Diklat diiringi 
seminar “Tantangan organisasi terhadap 

pengembangan SDM pemeriksa Keuangan 
negara” di Auditorium Balai Diklat BpK. 
narasumber seminar adalah Ketua BpK 
Harry Azhar Azis, Anggota BpK Bahrullah 
Akbar, Kepala Lembaga Administrasi 
negara (LAn) Adi Suryanto, Gubemur 
Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, serta 
Anggota DpR.

Seminar ini terinspirasi oleh 
pandangan bahwa di era ke depan, 
organisasi apapun termasuk institusi 
pemerintah tidak dapat kaku terhadap 

ketentuan dan prosedur yang dibuatnya 
sendiri. Semua organisasi dituntut memiliki 
kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap 
dinamika lingkungan yang terjadi.

Adaptasi telah menjadi keharusan 
dan oleh karenanya organisasi harus 
memiliki SDM yang tidak hanya kompeten, 
beretika, sehat jasmani dan rohani, tetapi 
juga adaptable. Tantangan ini pula yang 
menjadi peran Balai Diklat pemeriksaan 
Keuangan negara untuk menjawabnya. 
(and)
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SALAH satu momentum 
peringatan Hari Ulang Tahun 
BpK ke70 adalah diresmikannya 
renovasi museum BpK di 

Magelang, Jawa Tengah. peresmian 
diselenggarakan Senin (9/1) di kompleks 
eks Karesidenan Kedu, Jalan Diponegoro 
nomor 1, Kota Magelang. 

Museum BpK diresmikan oleh Wakil 
Ketua BpK Sapto Amal Damandari 
dengan prosesi penandatanganan 
prasasti dan pengguntingan pita. Turut 
mendampingi Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar pranowo, Ketua DpRD provinsi 
Jawa Tengah Rukma Setyabudi, Walikota 
Magelang Sigit Widyionindito, Bupati 
Magelang Zaenal Arifin, dan Auditor 
Utama Keuangan negara ii BpK Bachtiar 
Arif.

Hadir dalam peresmian renovasi 
museum para Anggota BpK, di antaranya 
Anggota BpK Agus Joko pramono, 
Moermahadi Soerja Djanegara, dan 
Achsanul Qosasi, serta para pejabat 
eselon i, ii, dan iii BpK lainnya. para 
anggota ikatan istriistri Anggota BpK 
(iKiSTRA) dan Dharma Wanita Setjen 
BpK juga turut menghadiri peresmian 
renovasi museum ini. 

Acara dihadari banyak pejabat daerah 
seJawa Tengah. Mulai dari Bupati, 
Walikota, dan para pimpinan Satuan Kerja 
perangkat Daerah (SKpD) kabupaten 
dan kota di provinsi Jawa Tengah. Turut 
hadir Kepala Lembaga Sandi negara 
(Lemsaneg) Joko Setiadi,  Gubernur 
Akademi Militer Mayor Jenderal Arif 
Rahman, Wakil Rektor Universitas 
indonesia Adi Zakaria Afif, serta para 
pejabat di lingkungan kementerian/
lembaga dan pimpinan DpRD provinsi 
Jawa Tengah lainnya.  

Selain itu, dihadiri juga beberapa 
mantan pimpinan BpK, seperti Ketua BpK 
periode 19982004 Satrio Budihardjo 
Joedono, Ketua BpK periode 20042009 
Anwar nasution, Ketua BpK periode 2009
2014 Hadi poernomo, serta beberapa 
perwakilan keluarga mantan Ketua BpK 
R. Soerasno, AK. pringgodigdo, i.G.K 
pudja, D. Suprayogi, dan M. Jusuf. Tampak 

Peresmian Museum BPK di Magelang

MuSeuM yAng 
MenArIK dAn 
eduKATIf
MuSeuM bPK di Magelang Telah diPercanTiK dan 
diPerluaS. MeMaduKan unSur KeSejarahan dengan 
eduKaSi, riSeT, dan reKreaSi. 

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari bersama Ny. Sapto Amal Damandari menggunting pita peresmian Renovasi 
Museum BPK di Magelang.
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hadir juga mantan Anggota BpK 
sekaligus pernah menjabat Wakil 
Ketua BpK: Bambang Triadji dan 
Hasan Bisri. 

Dalam sambutannya, 
Wakil Ketua BpK Sapto Amal 
Damandari menyatakan untuk 
menjaga nilai dan sejarahnya, BpK 
berkomitmen mengembangkan 
museum sebagai perwujudan 
menjaga kelestarian warisan 
pendahulu bangsa dan mengajak 
semua komponen bangsa untuk 
ikut mengawal harta negara yang 
menjadi amanah bersama. 

Ke depan, lanjut Sapto, 
Museum BpK akan menjadi 
tempat bagi pejabat publik, 
khususnya pegawai BpK untuk 
mengetahui sejarah dan nilai 
keBpKan. Selain itu juga 
didedikasikan sebagai sarana ilmu 
pengetahuan dan edukasi untuk 
masyarakat luas.

“Selain itu, museum ini 
juga bisa dijadikan media 
pelestarian nilai budaya bangsa 
serta destinasi wisata yang 
mendidik publik mengenai arti 
penting lembaga pemeriksa 
dalam tatanan berbangsa dan 
bernegara” ucapnya. 

Hal senada disampaikan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
pranowo. ia mengaku baru 
mengetahui museum BpK 
sebelumnya merupakan bekas 
kantor BpK di awal pendiriannya. 
Atas dasar itu, ia mendukung 
penuh pengembangan Museum 
BpK ini. Apalagi, selain museum 
BpK, terdapat juga Museum 
pangeran Diponegoro di 
kompleks eks Karesidenan Kedu. 

Dan, kompleks eks 
Karesidenan Kedua ini merupakan 
area heritage. Bisa dijadikan salah 
satu destinasi wisata d provinsi 
Jawa Tengah, apalagi provinsi ini 
ditargetkan mendatangkan 2 juta 
wisatawan tahun ini. 

Di sisi lain, menurutnya, 
keberadaan Museum BpK 
akan lebih mendorong untuk 
mengedukasi masyarakat agar 
paham dengan pengelolaan 
keuangan negara yang baik 
dan benar. Bahkan, dengan 
desain modern dan didukung 
fasilitas teknologi informasi yang 
memadai, Museum BpK tidak 
hanya menjadi destinasi wisata 
yang menarik, namun juga 
memungkinkan pengunjung 
anakanak untuk belajar tentang 
integritas lebih dini.

“Mudahmudahan museum 
ini juga akan bisa memberikan 
pembelajaran. Anakanak dari 
awal bisa mempelajari integritas 
sejak dini dari museum ini. 
Saya kira ini akan menjadi 
museum modern yang merekam 
perjalanan sejarah secara 
menarik,” tutur Ganjar.

Sekjen BpK Hendar Ristriawan, 
dalam laporannya, mengatakan 
bahwa acara peresmian renovasi 
museum BpK ini merupakan 
rangkaian acara dalam 
memperingati Hari Ulang Tahun 
(HUT) BpK ke70. Dimana, BpK 
didirikan tepat pada 1 Januari 
1947. Karena, tanggal 1 Januari 
saat ini menjadi hari libur nasional 
tahun baru, maka bulan Januari 
merupakan bulan perayaan HUT 
BpK.

Hendar melanjutkan, Museum 
BpK dikategorikan sebagai 
museum sejarah. Museum yang 
menceritakan mengenai sejarah 
perjalanan BpK sejak tahun 1947 
sampai saat ini. Koleksi yang ada 
di museum sebagian merupakan 
benda asli dari masa lalu dan 
sebagian lainnya merupakan 
benda replika.

Walau koleksi yang dimiliki 
museum tidak semuanya 
benda asli, tetapi bendabenda 
yang ada di museum mampu 
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menghubungkan bagaimana 
sejarah masa lalu dapat dipahami 
pengunjung sebagai gambaran 
kiprah BpK. 

Museum BpK ini juga sudah 
mengusung konsep modern 
untuk menghilangkan kesan 
museum yang sering diasumsikan 
masyarakat sebagai bangunan 
yang menyeramkan. Dimana, 
dukungan teknologi informasi 
menyertai isi dari koleksi 
museum.

Dengan dukungan teknologi 
informasi ini dimaksudkan agar 
pengunjung yang memang 
berminat mempelajari tentang 
kesejarahan BpK dapat 
memanfaatkan berbagai panca 
inderanya. Tidak saja dengan 
melihat visual film tetapi juga 
bisa mendengar termasuk juga 
membaca koleksi. 

“Karena fungsi dari museum 
yaitu tempat untuk menggali 
ilmu pengetahuan, khususnya 
yang terkait dengan BpK, 
maka museum ini memang 
menghadirkan koleksikoleksi 
yang bisa menceritakan 
bagaimana BpK masa lalu, BpK 
masa kini, dan juga persepsi 
tentang BpK ke masa depan,” 
terang Hendar. 

Selain itu, Hendar 
menambahkan, Museum BpK 
ini juga didedikasikan untuk 
pusat penelitian. Oleh karena itu,  
museum ini dilengkapi dengan 
perpustakaan. Tak hanya itu, 
museum ini juga difungsikan 
sebagai sarana rekreasi atau 
wisata. 

Terdapat permainan
permainan yang dirancang di 
dalam museum dimaksudkan 
agar pengunjung dapat belajar 
tentang BpK, tetapi tidak 
dalam suasana yang serius. 
Lebih menyenangkan, tetapi 
pengunjung juga mendapatkan 

informasi yang lebih banyak 
tentang BpK. 

“Dan, kami juga menyediakan 
satu ruangan untuk anak
anak, yang kami sebut sebagai 
kids museum. ini juga akan 
menyediakan tempattempat 
dimana anakanak kemudian 
bisa berinteraksi mengenai BpK 
melalui permainanpermainan 
sesuai dengan tingkat usianya,” 
paparnya.   

Hendar menginformasikan 
bahwa museum ini ke depan 
tidak hanya merawat koleksi yang 
sudah dimiliki BpK. Tapi juga 
menerima titipan bendabenda 
yang terkait dengan keBpKan, 
yang ingin dititipkan di museum 
untuk dirawat dan menjadi 
bagian dari museum ini. 

Kemasan baru
Museum BpK sendiri 

sebenarnya sudah berdiri sejak 
masa kepemimpinan Ketua 
BpK J.B Sumarlin. Diresmikan 
pertama kali pada 4 Desember 
1997. Awalnya, hanya sebagian 
ruangan yang ada di gedung 
eks Karesidenan Kedu. Dimana, 
saat berkedudukan di Magelang, 
tempat tersebut pernah menjadi 
salah satu kantor BpK pada masa 
awal pendiriannya. 

Kemudian pada tahun 2016 
lebih diperluas menjadi hampir 
seluruh kantor eks Karesidenan 
Kedu. Sebagian besar tanah dan 
gedung di sana dihibahkan oleh 
pemerintah provinsi Jawa Tengah 
kepada BpK dengan persetujuan 
pula dari DpRD provinsi Jawa 
Tengah 

Luas bangunan museum 
yang awalnya 163,80 meter 
persegi. Kemudian mengalami 
pengembangan pada tahun 1999, 
luasnya menjadi 260,16 meter 
persegi. pada tahun 2016, kembali 
mengalami pengembangan dan 
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perluasan bahkan luasnya bertambah, 
sebagian gedung kantor Badan Koordinasi 
Wilayah (Bakorwil) ii Kedu dan Surakarta 
dihibahkan oleh pemerintah provinsi Jawa 
Tengah untuk pengembangan museum, 
sehingga saat ini luas Museum BpK 
mencapai 3.880 meter persegi .

Museum BpK kini dikelola oleh Unit 
pelaksana Teknis (UpT) Museum BpK. 
Dikepalai oleh Kepala Museum, pejabat 
setingkat eselon iV.  pengelolaannya 

berada di bawah Biro Humas dan Kerja 
Sama internasional BpK.

Dari struktur arsitektur bangunan 
sama sekali tanpa perubahan, kecuali 
catnya yang terlihat lebih terang dan 
baru. namun, halaman museum sudah 
dipercantik sebagai taman serta bisa juga 
digunakan sebagai panggung terbuka. 

pembaruan terlihat jelas pada interior 
dan isi museum. Museum BpK sendiri 
meliputi beberapa ruangan. Dimulai dari 

lobi, kemudian Ruang Audio Visual, Ruang 
Wajah BpK, Ruang Titik nol, Ruang BpK, 
dan Ruang Rekam Jejak. Ruanganruangan 
tersebut adalah Museum BpK.

Selain itu, dalam kompleks gedung 
Museum BpK juga terdapat Kids 
Museum, ruang perpustakaan, storage 
dan konservasi, lalu ruang temporary 
exhibition, Toko Souvenir, serta kafetaria. 
Dan, paling ujung ruang kantor UpT 
Museum BpK untuk pegawai yang 
mengelola museum. 

Dari suasananya saja ruanganruangan 
museum tidak lagi terkesan kusam dan 
sunyi. Lebih berwarna terang dan ceria. 
Belum lagi konten di dalamnya yang 
penuh dengan pemanfaatan teknologi. 
Sebagian besar berisi panelpanel 
interaktif dan edukatif. 

Seperti yang disampaikan Kabiro 
Humas dan Kerja Sama internasional BpK 
Yudi Ramdan Budiman, Museum BpK saat 
ini mengacu pada konsep museum post 
modern. Kemasannya memadukan antara 
edukasi, riset, dan rekreasi. 

Dengan konsep tersebut 
peruntukannya bagi segala umur. 
pengunjung dapat belajar, bermain, 
berekreasi sambil memahami apa itu 
BpK. Diharapkan para pengunjung sudah 
memahami dan mengetahui mengenai 

keBpKan serta melekat 
erat di ingatan mereka 
ketika keluar dari museum 
bertagline “BpK pengawal 
Harta negara” ini.  

Apa yang ditawarkan 
Museum BpK tersebut 
juga diharapkan oleh 
Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar pranowo. Dimana, 
ia menyatakan bahwa 
museum BpK akan 
menjadi museum modern. 
Hal yang pasti bukan 
menjadi gudang tempat 
menyimpan bendabenda 
masa lalu, tetapi lebih 
menggambarkan perjalanan 
sejarah yang menarik.  
(and)
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Operasi tangkap tangan KpK terhadap ketua 
DpD mengingatkan kita kembali terhadap ka-
sus serupa yang menimpa mantan ketua umum 
sebuah partai politik. Kedua kasus tersebut me-
miliki kemiripan dalam hal memberikan sinyal 

kelemahan terhadap system kuota impor bahan pangan in-
donesia. Bedanya, jika dalam kasus ketua umum partai yang 
menjadi persoalan adalah daging sapi, sedangkan pada kasus 
yang baru-baru ini terjadi, bahan pangan yang menjadi objek 
impor adalah gula. 

Hal ini ditegaskan oleh KpK, bahwa ketua DpD ditangkap 
karena diduga menerima suap terkait pengurusan kuota gula 
impor (Kompas edisi daring, 17 september 2016). selain itu, 
Ketua Komisi pengawas persaingan Usaha (KppU) pun meng-
akui bahwa kebijakan kuota impor komoditas pangan di indo-
nesia berpotensi menyebabkan persekongkolan dalam menen-
tukan pemegang kuota impor. 

salah satu penyebabnya adalah disparitas harga dalam 
dan luar negeri yang sangat lebar. Kondisi ini menyediakan 
insentif bagi calon pemegang kuota impor untuk menyuap 
dalam jumlah yang sangat besar (CNN indonesia edisi daring, 
18 september 2016). Menurut keterangan Ketua KppU, harga 
komoditas gula di pasar internasional sekitar rp6.500 per kg, 
sedangkan harga di pasar domestic sebelum ada intervensi 
pemerintah sekitar rp13.000 per kg dan bahkan pernah men-
capai rp16.000-rp17.000 per kg (MetroTV edisi daring, 19 
september 2016), sehingga besaran gap harga mencapai 100% 
atau bahkan lebih.

intervensi pemerintah terhadap proses impor dilatarbe-
lakangi oleh kebutuhan untuk melindungi produsen domestik. 
Disparitas harga internasional dan domestic seringkali meng-
akibatkan produsen dalam negeri gulung tikar akibat tidak 

mampu bersaing dengan produsen di luar negeri. prinsipnya, 
intervensi pemerintah berniat baik, yaitu untuk mempersem-
pit disparitas harga tersebut. Dalam logikanya, intervensi bias 
dilakukan dengan dua model, yakni terhadap kuantitas barang 
yang diimpor maupun terhadap harganya. intervensi terhadap 
kuantitas barang dilakukan dengan jalan membatasi jumlah 
barang yang masuk. Dengan pembatasan ini, jumlah barang 
yang beredar di dalam negeri menjadi sedikit sehingga harga 
barang cenderung meningkat. pembatasan kuantitas barang 
masuk dikenal juga dengan system kuota impor. sedangkan, 
intervensi terhadap harga dilakukan dengan mengenakan bi-
aya tambahan bagi importir. Biaya tambahan ini dinamakan 
tariff impor.

intervensi terhadap impor menimbulkan dampak bagi pro-
dusen (producer surplus), konsumen (consumer surplus), dan 
pemerintah. Bagi produsen, kebijakan ini berpengaruh posi-
tif karena meningkatkan harga barang dalam negeri. Namun 
tentunya kenaikan harga domestik tersebut juga berdampak 
negatif bagi konsumen. Dampak yang timbul terhadap pro-
dusen dan konsumen domestik sama antara system kuota dan 
tarif. Namun pembeda yang utama antara kedua model ini 
adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap penerimaan 
negara. pada sistem kuota, pemerintah dapat memperoleh 
penerimaan jika menerapkan fee terhadap pemberian lisensi 
impor. Tanpa adanya license fee tersebut, kebijakan kuota ti-
dak menimbulkan dampak yang berarti bagi pemerintah. Lain 
halnya dengan sistem tarif. penerapan tarif secara otomatis 
menimbulkan penerimaan bagi pemerintah. Untuk menilai 
dampak kebijakan secara keseluruhan dibutuhkan grafik per-
mintaan dan penawaran atas barang impor tersebut. Namun 
secara umum, kebijakan tersebut akan menimbulkan inefisien-
si (disebut deadweight loss dalam welfare economics) akibat 
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dampak positif terhadap produsen yang 
lebih kecil dibandingkan dampak nega-
tif terhadap konsumen. penerimaan 
pemerintah dari system kuota dengan 
license fee atau sistem tarif mengurangi 
kadar inefisiensi tersebut.   

saat ini rezim impor bahan pangan 
di indonesia menganut sistem kuota. 
sistem ini memiliki kelebihan diband-
ingkan tarif, dalam hal pemerintah 
dapat dengan mudah mengatur kuan-
titas barang yang boleh diimpor sesuai 
dengan tingkat produksi dan kebutuhan 
dalam negeri. Dengan sistem kuota, 
pemerintah mendistribusikan lisensi 
impor kepada perusahaan-perusahaan 
yang memenuhi persyaratan dan telah 
melewati prosedur tertentu. Karena itu-
lah, kondisi ini lemah sistem pengenda-
liannya.

sistem kuota yang saat ini 
berlaku memiliki beberapa 
kelemahan diban dingkan den-
gan tarif. pertama, kewenan-
gan distribusi lisensi impor 
rawan disalahgunakan, teruta-
ma di negara yang institusinya 
belum cukup transparan. in-
formasi mengenai calon pe-
megang lisensi beserta proses 
seleksi yang sedang dilalui ti-
dak tersedia untuk publik di 
situs kementerian yang memi-
liki kewenangan dalam hal perizinan 
impor, seperti inatrade milik Kement-
erian perdagangan. penerapan sistem 
ini pada pasar yang dikuasai oleh kartel 
mengakibatkan kontrol terhadap harga 
berpindah tangan dari pemerintah ke 
kartel. selain itu, pasar persaingan se-
hat hamper mustahil diwujudkan jika 
pemegang lisensi impor juga berperan 
sebagai produsen domestik (mungkin 
dengan nama perusahaan yang berbeda 
namun terafiliasi satu sama lain). Hal 
ini berbeda dengan sistem tarif yang 
bebas dari masalah ini, Karena tidak 
membutuhkan distribusi lisensi dalam 
aplikasinya.

Kelemahan kedua masih terkait 
dengan yang pertama. potensi penya-

lahgunaan wewenang dalam penetapan 
pemegang kuota impor mengakibatkan 
sistem ini memiliki biaya pengawasan 
tinggi (high transaction cost). pemer-
intah harus memiliki mekanisme pal-
ing tidak untuk meyakini bahwa jumlah 
kuota dihitung dari kebutuhan domes-
tik yang akurat, proses distribusi kuota 
berlangsung secara kompetitif, dan 
realisasi impor dari pemegang kuota 
sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan, 
baik secara kuantitas maupun kuali-
tas. Meskipun memerlukan juga biaya 
administrasi, pola pengawasan untuk 
sistem tarif lebih sederhana dibanding-
kan kuota. pemerintah tidak memer-
lukan mekanisme pengawasan tamba-
han karena sudah tersedia di Direktorat 
Jenderal Bea Cukai, yang akan menghi-
tung penerimaan berdasarkan tarif atas 

jumlah barang yang masuk.
Ketiga, secara desain sistem ini tidak 

menyediakan penerimaan bagi negara, 
kecuali pemerintah mengenakan license 
fee kepada pemegang lisensi. Yang ter-
jadi saat ini, license fee tersebut tidak 
diterima oleh pemerintah, tetapi oleh 
pihak-pihak yang menjadi perantara 
transaksi (syndicators). sebaliknya, 
sesuai definisinya, sistem tarif meng-
hasilkan penerimaan bagi negara. 

Kelemahan sistem kuota berikutnya 
adalah dari sisi efek yang timbul akibat 
peningkatan permintaan secara drastis 
dan tiba-tiba. Dalam jangka pendek, 
kelebihan permintaan tersebut akan 
dipenuhi lewat produksi dalam ne geri. 
Namun karena sifat ekonomi biaya 

tinggi dari produksi barang tersebut se-
cara domestik (hal inilah yang memicu 
disparitas harga pada awal mula dike-
luarkannya kebijakan proteksi), dit-
ambah dengan sifat umum kurva per-
mintaan yang miring ke atas (upward 
sloping), artinya peningkatan produksi 
akan diikuti peningkatan harga karena 
terbatasnya sumber daya yang ada, 
maka peningkatan permintaan dalam 
jumlah yang signifikan secara tiba-tiba 
akan menimbulkan gejolak harga dalam 
jangka pendek. penambahan kuota 
impor memerlukan waktu yang cukup 
lama karena adanya prosedur yang ha-
rus dilalui. Di lain pihak, sistem tarif 
lebih menjamin keamanan pasokan 
untuk konsumsi domestik. peningkatan 
permintaan dapat segera direspon oleh 
peningkatan impor tanpa memerlukan 

pengulangan proses seperti 
yang terjadi pada sistem kuota.

Kelemahan-kelemahan 
tersebut mengakibatkan sistem 
kuota sudah mulai ditinggal-
kan, terutama oleh negara-
negara maju. proteksi dengan 
sistem tarif lebih efisien untuk 
diterapkan. Tentunya peruba-
han rezim membutuhkan re-
formasi struktural yang harus 
memperoleh dukungan, baik 
secara politik maupun finansi-

al. Namun demikian, penerapan sistem 
tarif akan meningkatkan transparansi 
perdaga ngan yang berdampak positif 
bagi pe ningkatan iklim investasi.

sebagai kesimpulan, proteksi 
pemerintah bukanlah kebijakan yang 
berkelanjutan dalam jangka panjang. 
Kebijakan tersebut tidak mengatasi 
akar masalahnya, yakni ekonomi bi-
aya tinggi di dalam negeri. pemerintah 
juga harus membuat rencana aksi untuk 
menurunkan ongkos produksi dalam 
negeri, antara lain melalui modernisasi 
alat-alat pertanian guna meningkatan 
efisiensi. Dengan demikian, barang-
barang produksi dalam negeri bisa lebih 
kompetitif, baik di pasar domestik mau-
pun internasional.  ***
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Tak salah jika Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo 
menyebut kompleks eks 
karesidenan kedu yang 

beralamat di Jalan Diponegoro, Magelang 
sebagai area heritage. Di dalam kompleks 
punya banyak jejak sejarah sebagai 
salah satu cagar budaya dan sejarah di 

Magelang. 
Di kompleks tersebut terdapat 

beberapa peninggalan yang masih bisa 
menyampaikan beragam cerita dari masa 
lalu. Mulai dari pemerintahan kolonial, 
kota Magelang, Pangeran Diponegoro, 
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, 
Universitas Gadjah Mada, sampai awal 

Cerita dari KompleKs 
eKs Karesidenan Kedu
MuseuM BPK Menjadi Bagian taK terPisahKan dari 
Masa lalu KoMPleKs eKs Karesidenan Kedu. di sana 
BanyaK cerita. taK hanya BPK. 

perjalanan BPk sendiri. Semua terangkum 
menjadi satu di sana.    

Berdasarkan penuturan Bagus 
Priyana, salah satu penggiat komunitas 
kota Toea Magelang, kompleks 
karesidenan kedu, sebelum ada 
bangunan kantornya, merupakan markas 
militer Belanda. Tangsi Militer Belanda. 
Bangunannya waktu itu masih terbuat 
dari bambu. “Masih dinding bambu, 
setiap bambu itu diisi air untuk meredam 
kebakaran. Terus ada lonceng jamnya 
juga. Untuk jam malam. karena waktu 
itu, sedikit orang yang punya jam,” tutur 
Bagus. 

gedung Karesidenan Kedoe Magelang

74 JANUARI 2017WARTA BPK

74 - 76 BERANDA BPK.indd   74 22/02/2017   7:53:00



t e m p o 
d o e l e o

Magelang sendiri, pada tahun 1818, 
oleh pemerintah kolonial Belanda, 
ditetapkan sebagai ibukota karesidenan 
kedu. Setelahnya, tak hanya sebagai 
ibukota karesidenan tetapi juga 
berkembang menjadi kota militer sejak 
tahun 1828.

adapun tangsi militer Belanda 
kemudian dipindahkan ke kawasan yang 
saat ini wilayah Resimen Induk Daerah 
Militer (Rindam). Setelah pemindahan 
tangsi militer itulah baru dibangun 
gedung karesidenan. Pembangunan 
dilakukan secara bertahap. 

Bangunan yang pertama berdiri, 
adalah apa yang disebut Residents 
Woning atau Gedung Residen. Gedung 
ini kemudian menjadi rumah dinas 
Residen kedu. Saat ini, bangunan tersebut 
dijadikan Museum Pangeran Diponegoro. 
Bangunannya menghadap ke Barat. 
artinya, membelakangi Jalan Diponegoro. 

arah bangunan bagian depan yang 
justru menghadap arah Barat, bukan 
menghadap Jalan Diponegoro ternyata 
bukan tanpa sebab. Rupanya, orang 
Belanda sangat menyukai pemandangan 
yang terlihat ketika menghadap ke arah 
Barat. Dimana terdapat pemandangan 
Gunung Sumbing, perbukitan Giyanti 
dan Sungai Progo, serta persawahan yang 
menghampar luas kala itu.    

Menurut Bagus, sebelah selatan 
bangunan karesidenan dulu terdapat 
bangunan yang biasa disebut Gedung 
‘Jenderalan’. Tempat jenderal militer 
Belanda tinggal. Bangunannya sekarang 
sudah tiada karena hancur luluh lantak 
pada masa revolusi mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia periode 1945-
1949.

Setelah pembangunan Resident 
Woning kemudian dibangun pula kantor 
residen. Bangunannya saat ini masih 
dipakai oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Tengah masih satu kompleks dengan 
Museum BPk setelah pengembangan 
dan renovasi. “Jadi, terpisah itu rumah 
dinasnya, ini tempat bekerjanya,” terang 
Bagus. 

Sementara yang saat ini menjadi 

Museum BPk merupakan perkantoran 
karesidenan kedu. Sehingga, pada 
awalnya, kompleks karesidenan kedu ini 
terdiri dari rumah dinas residen, kantor 
residen, dan perkantoran karesidenan 
kedu. 

Pada periode tahun 1825-1830 
meletuslah salah satu perang terbesar di 
masa itu, kerap dikenal dengan Perang 
Jawa. Peperangan antara pemerintah 
kolonial Belanda dengan pengikut 
Pangeran Diponegoro. Zona peperangan 
waktu itu lebih banyak di wilayah 
karesidenan kedu dan sekitarnya. 

Perang Jawa ini dinyatakan Belanda 
berakhir ketika Pangeran Diponegoro 
ditangkap setelah melakukan 
perundingan di rumah dinas Residen kedu 
yang saat itu dijabat F. G. Valck, pada 28 
Maret 1830. Dari sinilah, di kemudian hari, 
rumah dinas residen kedu ini dijadikan 
Museum Pangeran Diponegoro hingga 
sekarang.

Bagaimana dengan BPk sendiri? 
BPk ketika didirikan pada 1 Januari 
1947 berkedudukan di Magelang. Tapi, 
sebenarnya tidak langsung menempati 

ruangan di kompleks karesidenan kedu. 
Berpindah-pindah dulu.

awalnya, BPk ditempatkan di bekas 
gedung perusahaan listrik Hindia Belanda 
atau Algemene Nederlandsch Indische 
Eletriciteits Maatschappij, disingkat 
aNIEM. Tak lama kemudian, kantor 
BPk dipindahkan ke Gedung Bea Cukai 
Magelang, yang letaknya tepat di pinggir 
Jalan Diponegoro. Masuk dalam kompleks 
eks karesidenan kedu.  

Saat agresi Militer Belanda I pada 21 
Juli 1947 dilancarkan Belanda, kantor BPk 
baru dipindahkan ke salah satu ruangan 
perkantoran eks karesidenan kedu yang 
kemudian dijadikan Museum BPk pada 
tahun 1998 pada masa kepemimpinan 
ketua BPk J.B. Sumarlin. 

ketika struktur pemerintahan 
karesidenan dihapuskan, pada tahun 1974, 
istilah pemerintahan karesidenan berubah 
menjadi kantor Pembantu Gubernur. 
Gedung perkantoran karesidenan kedu 
digunakan untuk membantu administrasi 
pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, 
dengan sebutan Daerah Pembantu 
Gubernur Wilayah kedu atau kantor 

Museum BPK sebelum pengembangan di tahun 2016
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Pembantu Gubernur Wilayah kedu. 
Pada tahun 1999, kantor Pembantu 

Gubernur dihapus. Baru pada 2001, kantor 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah atau 
Daerah Pembantu Gubernur Wilayah kedu 
berganti nama menjadi Badan koordinasi 

Pembangunan Lintas kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Tengah Wilayah II.

Pada tahun 2008, nomenklatur 
Badan koordinasi Pembangunan Lintas 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tegah 
Wilayah II berubah menjadi Badan 
koordinasi Wilayah II (Bakorwil II) Provinsi 
Jawa Tengah yang melingkupi wilayah 
bekas karesidenan kedu dan karesidenan 
Surakarta. Disingkat Bakorwil II kedu dan 
Surakarta. 

Baik saat Daerah Pembantu Gubernur 
Wilayah kedu maupun Bakorwil II 
Wilayah kedu-Surakarta, kantornya 
meliputi sebagian besar perkantoran eks 
karesidenan kedu. Bahkan sebelum tahun 
1998, seluruh gedung menjadi kantor 
Bakorwil. Beberapa kali di antaranya 
dijadikan beberapa kantor dinas. 

Baru pada tahun 2016, kantor 
Bakorwil II Wilayah kedu dan Surakarta 
dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah kepada BPk guna perluasan 
Museum BPk. Sehingga, Museum BPk 
saat ini menempati hampir seluruh kantor 
Bakorwil II Wilayah kedu dan Surakarta. 
Menyisakan satu Dinas pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah saja di bangunan 
yang dulu merupakan kantor Residen 
kedu. Jika dilihat dari atas, Museum 
BPk meliputi gedung perkantoran eks 
karesidenan kedu yang berbentuk huruf 
‘U’ itu. 

Masih dalam kompleks eks 
karesidenan kedu, terdapat bangunan 
yang tidak terurus. Di dekatnya terdapat 
semacam monumen. Tampak jelas di 
sana logo dan nama salah satu perguruan 
tinggi tua dan ternama di Indonesia: 
Universitas Gadjah Mada. 

Rupanya, Universitas Gajah Mada 
pernah membuka cabangnya di sini. 
Universitas yang berkedudukan di 
Yogyakarta ini membuka cabang di 
Magelang dengan lokasinya di kompleks 
eks karesidenan kedu. Jika melihat tahun 
yang tertera pada monumen, bisa jadi 
pertama kali dibuka pada tahun 1964. 
kampus UGM di Magelang ini ternyata 
tidak bertahan lama karena kemudian 
kampus di sini ditutup permanen. (and)

Monumen ugM di kompleks eks Karesidenan Kedu

rumah dinas residen Kedu pada masa  Kolonial Belanda

t e m p o 
d o e l e o
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Syukuran HUT BPK ke-70 yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, 16 Januari 2017. Tampak para Anggota BPK menyempatkan diri untuk bernyanyi. Dalam syukuran 
HUT BPK ini hadir pula mantan Ketua BPK periode sebelumnya Anwar Nasution dan Hadi Poernomo, termasuk beberapa mantan Anggota BPK lainnya dan perwakilan keluarga pimpinan 
BPK di masa lalu. 

GALLERY FOTO 
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Ketua BPK Harry Azhar Azis menjadi salah satu narasumber dalam workshop peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan di Jakarta, 22 Desember 2016.

Rabu, 4 Januari 2017, Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II dan eselon IV baru, baik yang mendapatkan mutasi maupun promosi. Pelantikan 
bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. .
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