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S
alam jumpa kembali.  April merupakan bulan dimana BPK telah me-
nyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang telah 
selesai dilaksanakan semester II Tahun 2017 dan secara mandatory 
wajib untuk diserahkan. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam 
IHPS adalah hasil-hasil signifikan yang wajib diketahui, dievaluasi 
dan dimonitoring DPR, DPD termasuk Presiden terhadap permasa-

lahan yang ditemukan beserta tindak lanjut rekomendasi yang wajib dilaksa-
nakan entitas. 

IHPS II Tahun 2017 mengurai permasalahan ketidakpatuhan terhadap per-
aturan perundangan dan sistem pengendalian intern sebagai hasil pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu. IHPS juga memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik 
dan kinerja individual. Sedangkan berkaitan dengan pemeriksaan keuangan, 
IHPS memuat hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang 
masuk dalam wilayah Provinsi Aceh untuk Tahun Anggaran 2016 yang artinya 
terdapat keterlambatan laporan keuangan.

Warta Pemeriksa edisi April 2018 menyoroti mengenai IHPS II Tahun 2017 
yang baru saja diserahkan Ketua BPK ke DPR, DPD dan Presiden. Hasil pemerik-
saan yang menjadi bahasan kali ini, dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
adalah pengelolaan impor pangan. Sedangkan dari pemeriksaan kinerja adalah 
pengelolaan operasional jalan tol dan dari kinerja tematik mengupas tentang 
penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu, pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik serta pengelolaan obat 
dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Masih besarnya kebocoran anggaran menjadi bahasan ‘Cerita Sampul’ tentang 
belum ditindaklanjutinya rekomendasi BPK terkait pengembalian aset atau setor-
an ke kas negara/daerah yang pada semester lalu hanya mencapai Rp65,91 miliar 
atau setara 0,62 persen dari total nilai ketidakpatuhan sebesar Rp10,56 triliun, serta 
resume atas hasil-hasil pemeriksaan yang dimuat dalam IHPS II Tahun 2017. 

BPK Bekerja dalam edisi ini menulis tentang jalan tol, yang selalu mengalami 
penaikan tarif, di sisi lain hasil pemeriksaan BPK yang baru dilaksanakan menun-
jukkan bahwa kinerja pengelolaan operasional jalan tol berkaitan dengan kelan-
caran lalu lintas dan kebijakan tarif tol belum efektif. Dalam hal pangan, masih 
ada sengkarut tata niaga impor dan pemeriksaan kinerja tematik dalam rubrik ini 
yang penting untuk dibaca. 

Slamet Kurniawan sebagai Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi 
dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara mengisi rubrik ‘Sosok’ de-
ngan bercerita tentang pengalamannya serta perjalanan karier, profesi dan pe-
laksanaan tugasnya selama bekerja di BPK.  

Topik menarik lain yang diangkat adalah rubrik ‘Perjalanan’ yang menceri-
takan tentang beratnya perjalanan untuk menempuh wilayah penugasan peme-
riksaan hingga memakan waktu puluhan jam, serta harus mampu beradaptasi 
dengan fasilitas yang ala kadarnya. Semuanya itu akan dijelaskan oleh Arif Rah-
man Hakim pemeriksa BPK saat masih bertugas di Sulawesi Tengah.

Selain itu, masih banyak rubrik menarik lain yang dapat dibaca. Kami tetap 
meminta partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal BPK untuk memberikan 
tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang menarik dan bermanfaat. 

Semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang bermanfaat bagi para pem-
baca. 
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CERITA SAMPUL

B
adan Pemeriksa Keuangan telah mener-
bitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semes-
ter (IHPS) II Tahun 2017 yang diserahkan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Presiden Joko Widodo pada awal April. 

Ikhtisar berisi ringkasan 449 Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) yang terdiri atas 239 LHP kinerja, 204 LHP 
dengan tujuan tertentu, dan enam LHP Keuangan.

Ikhtisar disajikan berdasarkan pengelola keuangan 
yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, serta BLUD dan badan lainnya. Hasil pemerik-
saan pengelola anggaran dikelompokkan berdasar-
kan jenis pemeriksaan yaitu keuangan, kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Khusus 
pemeriksaan kinerja dan PDTT dibagi berdasarkan 
tema dan fokus pemeriksaan mengacu Rencana Stra-
tegis BPK 2016-2020.

Hasil pemeriksaan atas kinerja, BPK menilai pelak-
sanaan pelayanan, kegiatan, hingga program belum 
efektif karena terdapat permasalahan yang memenga-
ruhi pencapaian tujuan. Adapun untuk hasil PDTT me-
muat kesimpulan penerapan sistem pengendalian in-
ternal belum memadai dan terdapat ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sementara untuk pemeriksaan laporan keuangan, ikh-
tisar ini menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) untuk empat laporan keuangan. 

Temuan/Permasalahan
Dalam ikhtisar ini diuraikan temuan BPK yang 

men capai 4.430 dengan jumlah permasalahan seba-
nyak 5.852. Permasalahan itu terdiri atas 1.082 (19 per-
sen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian 
internal, 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpa-
tuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-un-
dangan senilai Rp10,56 triliun, serta 2.820 (48 persen) 
permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 
ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun.

Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan 

menimbulkan permasalahan yang bisa berujung pada 
kerugian, potensi kerugian, hingga kekurangan pe-
nerimaan negara. Permasalahan tersebut diantaranya 
840 permasalahan (58 persen) yang dapat menim-
bulkan kerugian senilai Rp1,46 triliun, 253 permasa-
lahan (17 persen) yang dapat menimbulkan potensi 
kerugian senilai Rp5,04 triliun, dan 359 permasalahan 
(25 persen) yang dapat mengakibatkan negara keku-
rangan penerimaan senilai Rp4,06 triliun. Adapun ma-
salah pelaksanaan tidak hemat, tidak efisien, dan tidak 
efektif rinciannya: 69 permasalahan ketidakhematan 
Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan 
Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefek-
tifan sebesar Rp2,33 triliun. 

Seperti ikhtisar-ikhtisar sebelumnya, BPK mener-
bitkan rekomendasi kepada pemimpin entitas atas 
temuan-temuan di atas. BPK merekomendasikan 
agar pimpinan entitas menetapkan pedoman hingga 
petunjuk teknis, serta memberikan sanksi kepada 
petugas yang bertanggungjawab atas terjadinya per-
masalahan tadi.

Selain rekomendasi perbaikan sistem, BPK ju-
ga me merintahkan pelaksana anggaran untuk 

Anggaran Bocor 
Masih Besar
Banyak aset dan uang yang harus dikembalikan ke negara belum dikembalikan 
oleh pengguna anggaran yang melanggar aturan perundang-undangan.
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menyerah kan aset, menyetor ke kas negara atau 
daerah atas temuan permasalahan ketidakpatuhan. 
Dalam menindaklanjuti rekomendasi ini, BPK telah 
memberikan waktu kepada entitas. 

Selama tenggat waktu yang diberikan, hasil pe-
ngembalian aset atau setoran ke kas negara/daerah 
hanya mencapai Rp65,91 miliar. Jumlah itu setara 0,62 
persen dari total nilai permasalahan akibat ketidak-
patuhan kepada undang-undang sebesar Rp10,56 
triliun. Artinya, banyak aset dan uang yang harus 
dikembalikan ke negara belum dikembalikan oleh 
pengguna anggaran yang melanggar aturan perun-
dang-undangan.

Atas ketidakpatuhan menjalankan rekomendasi ini, 
BPK tak gentar untuk terus mengingatkan para peja-
bat pengguna anggaran. Anggota VI BPK Harry Azhar 
Azis mengatakan, rekomendasi BPK tidak akan gugur 
meski pejabat berganti belasan kali. Rekomendasi tidak 
berlaku ketika pejabat yang berwenang menjalankan 
rekomendasi tersebut atau rekomendasi itu tidak bisa 
ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang sah.

Kecilnya pengembalian aset atau kas negara di ba-
wah satu persen, maka wajar jika ada tudingan dari ma-
syarakat atas kebocoran anggaran negara. BPK se bagai 
lembaga tinggi negara terus mengawal peng awasan 
penggunaan anggaran oleh pemerintah dan entitas 
lain agar dibelanjakan secara transparan dan akuntabel.

Selain mengurai permasalahan akibat ketidakpa-
tuhan dan penyelewengan, IHPS II Tahun 2017 juga 
memuat hasil pemeriksaan tematik. Pemeriksaan 
tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh 
beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak 
terkait tema yang terdapat pada kebijakan dan strate-
gi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam 
suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai 
entitas pemeriksaan. Artinya BPK memeriksa banyak 

entitas. Pemeriksaan tematik kali ini dilakukan pada 
tema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pen-
didik, pengelolaan obat dalam pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Nasional, penyeleng garaan administrasi 
kependudukan, dan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu.

Sementara itu, dalam pemeriksaan kinerja, hasil 
pemeriksaan yang signifikan antara lain pengelolaan 
operasional jalan tol, perizinan kapal perikanan dan 
alat penangkap ikan, serta penyediaan dan pengelo-
laan rumah susun sederhana sewa. Sedangkan dalam 
PDTT hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain 
pengelolaan belannja dan pengelolaan tata niaga 
impor pangan, juga pemeriksaan Bank Pembangunan 
Daerah.

Berkaitan dengan keuangan, ikhtisar ini juga me-
muat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, 
Pidie, Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. 
Lima pemerintah daerah ini masuk dalam Provinsi 
Aceh. LKPD ini adalah hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan tahun anggaran 2016. 

Seharusnya LKPD 2016 masuk dalam IHPS I Tahun 
2017 yang memuat 537 LKPD semua daerah dan telah 
terbit tahun lalu. Masuknya LKPD lima pemda ke dalam 
IHPS II Tahun 2017 akibat keterlambatan. Wakil Ketua 
BPK Bahrullah Akbar mengkritik keterlambatan pemda 
menyerahkan laporan keuangan. Menurut Bahrullah, 
keterlambatan ini melanggar aturan dan berdampak 
pada terganggungnya proses pembuatan kebijakan.

Laporan keuangan tidak boleh diabaikan dan 
dipandang sepele. Anggaran yang diterima bukan 
milik pemda, melainkan milik rakyat yang wajib diper-
tanggungjawabkan melalui mekanisme pemeriksaan 
BPK. Kewajiban yang seharusnya mudah dipahami 
ini ternyata pada sebagian pemerintah daerah sulit 
dijalankan. Menurut Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, 
sebagian Bupati merasa dana yang didapatkan dari 
pemerintah pusat adalah haknya dan menganggap 
BPK tidak berhak bertanya-tanya atas penggunaan 
anggaran tersebut. Klaim seperti ini membuat peme-
riksaan BPK dianggap angin lalu. l

Rekapitulasi Hasil 
Pemeriksaan BPK 
Semester II 2017
JUMLAH 
PERMASALAHAN:
5.852

Permasalahan 
kelemahan SPI: 
1.082

Ketidakpatuhan 
terhadap 
undang-undang: 
1.950

Ketidakhematan, 
ketidake�sienan, 
dan ketidakefektifan: 2.820

19%

33%
48%
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K
enaikan tarif tol selalu menim-
bulkan polemik di masyarakat. 
Masalahnya, kenaikan tarif 
dianggap tak patut dilakukan 
karena belum sesuai dengan 
pelayanan yang diberikan ope-

rator jalan tol.
Tarif tol yang mencekik bukan isapan 

jempol. Presiden Joko Widodo pun meng-
kritik mahalnya tarif. Mantan gubernur DKI 
Jakarta itu telah memerintahkan jajaran 
kabinetnya untuk menurunkan tarif jalan 
tol tahun ini. Perintah Jokowi ini sebagai 
respons atas banyaknya keluhan dari masya-
rakat mengenai tarif di beberapa ruas tol 
yang dianggap terlalu mahal. “Saya mende-
ngar keluhan dari sopir. Saya kira tarif tol bisa 
diturunkan,” katanya Maret lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono cepat 
mengambil langkah merespons perintah 
Presiden Jokowi. Untuk menurunkan tarif tol, 

dia berpikir untuk memperpanjang konsesi 
operator atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 
Sebab, perpanjangan masa konsesi akan me-
nurunkan tarif tol.

Tarif tol golongan I yang berlaku pada 
1980 hanya Rp200-300 per kilometer (km). 
Kemudian naik pada 2000-2010 menjadi 
Rp600-700 per km. Pada periode 2010-2017, 
tarif tol yang berlaku di kisaran Rp900-1.300 
per km. Kenaikan tarif ini mengacu pada 
inflasi setiap tahun. Menteri Basuki berusaha 
mematok tarif tol Rp1.000 per kilometer. 
“Kami sudah diperintahkan Presiden, dan 
sedang melihat bagaimana caranya me-
nurunkan tarif,” katanya di Gedung Parlemen, 
Jakarta, akhir Maret lalu.

Keluhan tingginya tarif tol ini sudah 
diendus Badan Pemeriksa Keuangan sejak 
dua tahun lalu. Atas dasar itu pemeriksaan 
terhadap tarif tol disiapkan. Selama 40 hari, 
pemeriksa BPK memeriksa Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPJT, 

Jangan Asal 
Naikkan Tarif Tol
Formula hitungan 
tarif tol tidak 
transparan. 
Kenaikan tarif 
tol melebihi laju 
inflasi dan dibebani 
biaya-biaya yang 
tidak berhubungan 
dengan operasional 
jalan tol.

pxhere.com
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dan BUJT. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai 
pengelolaan operasional berkaitan dengan kelancaran lalu 
lintas dan kebijakan tarif tol.

Berkaitan dengan tarif tol, BPK menemukan fakta bahwa 
formula penetapan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Temuan BPK yaitu kenaikan tarif tol belum memper-
timbangkan pemenuhan pelayanan atas kelancaran lalu lin-
tas dan kondisi daya beli masyarakat, dan terdapat kenaikan 
yang melebihi laju inflasi.

Menurut BPK, kenaikan tarif harus disandarkan pada kua-
litas pelayanan. Pelayanan ini diukur dengan terpenuhinya 
standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah ukuran kuali-
tas pelayanan dasar yang harus dicapai dalam penyelengga-
raan jalan tol.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas, tingkat pelayanan di jalan tol seku-
rang-kurangnya adalah B. Adapun menurut Peraturan Men-
teri Pekerjaan Umum Nomor16/PRT/M Tahun 2014 tentang 
SPM Jalan Tol ditentukan bahwa kecepatan tempuh rata-rata 
di jalan tol minimal 40 km/jam untuk dalam kota dan 60 km/
jam untuk luar kota.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, tercatat adanya arus 
kendaraan yang tertahan, antrean panjang dengan kecepa-
tan kurang dari 30 km/jam, tingginya kepadatan lalu lintas, 
serta kemacetan dengan durasi yang lama. Artinya, pelayan-
an operator jalan tol tidak mencapai  SPM dengan tingkat 
pelayanan adalah F. 

Rendahnya pencapaian SPM, menurut BPK, seharusnya 
dijadikan pertimbangan dalam menyesuaikan tarif tol. Na-
mun yang terjadi adalah BPJT sama sekali tidak mempertim-
bangkan tingkat pelayanan maupun pencapaian SPM.

Tak hanya itu, BPJT juga dinilai mengabaikan faktor le-
sunya daya beli masyarakat sebagai acuan perumusan tarif. 
Menurut BPK, kondisi daya beli masyarakat, dapat mewakili 
gambaran kemampuan bayar masyarakat dalam menggu-
nakan jalan tol.  

Data BPS pada 2014-2016, daya beli masyarakat mening-
kat namun kecil. Pertumbuhan daya beli berkisar 4,9 - 5,3 
persen. Dibanding tahun sebelumnya, daya beli masyarakat 
cenderung melemah. “Kenaikan tarif tol membebani masya-
rakat secara ekonomi,” kata Rizal Djalil, Anggota IV BPK yang 
bertanggung jawab pada pemeriksaan pelayanan jalan tol.

Pelanggaran lain yang dilakukan pemerintah adalah 
kenaikan tarif diduga kuat melebihi laju inflasi. Dugaan ini 
berdasarkan temuan BPK pada saat pemeriksaan kenaikan 
tarif di segmen ruas jalan tol Jakarta – Cikampek. Hitungan 
BPK, nilai tarif golongan I segmen Cibatu-Karawang Barat 
dan Cibatu-Dawuan IC lebih tinggi ketimbang nilai inflasi. 
Ini melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten-
tang Jalan yang menyebutkan kenaikan tarif tol berdasarkan 
penga ruh laju inflasi.

Dalam regulasi tersebut, laju inflasi yang dimaksud ada-
lah inflasi di daerah tempat segmen tol berada. Artinya tarif 
tol dihitung berdasarkan pertimbangan inflasi di daerah 
setempat. Namun ketentuan ini sama sekali tidak dijadikan 
acuan dalam penghitungan kenaikan tarif tol. BPK menilai 
pengabaian terhadap inflasi daerah atas perumusan tarif tol 
sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

BPK juga menyoroti tarif pada ruas tol yang sudah habis 
masa konsesi atau izin pengusahaan. Masa konsesi ada-
lah waktu yang diperlukan operator untuk mendapatkan 
kembali investasinya. Sehabis masa konsesi maka operator 
mendapatkan keuntungan yang wajar. Ruas jalan tol yang 
sudah habis masa konsesinya antara lain Sedyatmo, Jakar-
ta-Tangerang, dan Jagorawi. Ketiga ruas ini konsesinya habis 
sejak 1997. Anehnya kenaikan tarif tol tetap berlaku di ketiga 
ruas ini.

BPK menilai ruas yang telah habis masa konsesinya 
seharusnya bertarif lebih rendah ketimbang saat konsesi 
belum habis. Paling tidak, tarifnya relatif rendah dan tak perlu 
dinaik kan. “Seharusnya masyarakat dapat menikmati tarif 
yang lebih rendah,” ujar Rizal Djalil.

Temuan lain yang menjadi perhatian BPK adalah pem-
bebanan biaya-biaya atau ongkos operasional yang tidak 
berhubungan dengan pelayanan jalan tol dihitung dan dima-
sukkan ke dalam formula kenaikan tarif tol. Ini terjadi pada 
biaya overhead kantor Pusat PT Jasa Marga yang dibebankan 
pada tarif di 13 ruas jalan tol yang dikelola Jasa Marga. Bagi 
BPK, pembebanan itu tidak tepat dan merugikan pengguna 
jalan tol.

Pembebanan biaya overhead kantor pusat Jasa Marga 
membuat nilai pengembalian investasi lebih kecil sehingga 
memperpanjang masa konsesi. Pada akhirnya membebani 
masyarakat pengguna jalan tol karena membayar tarif tol 
yang di dalamnya dibebani biaya overhead kantor pusat Jasa 
Marga. “Padahal kantor pusat Jasa Marga tidak hanya meng-
urus bisnis jalan tol tetapi juga mengurus bisnis non-tol,” 
begitu kutipan dalam LHP BPK tentang kinerja pengelolaan 
jalan tol. l

BPK BEKERJA
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B
adan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) telah menye-
rahkan Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester 
(IHPS) II Tahun 2017 ke-
pada pimpinan DPR, DPD 

dan Presiden. Dalam IHPS kali ini, BPK 
melakukan pemeriksaan tematik ter-
hadap empat hal. 

Empat pemeriksaan tematik yang 
di la kukan mencakup pemenuhan 
kebu tuhan guru dan tenaga kependi-
dikan yang profesional, pengelolaan 
obat da lam penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), penyeleng-
garaan administrasi kependudukan, 
serta pela yan an perizinan terpadu satu 
pintu (PTSP).

Pemeriksaan tematik adalah pe-
meriksaan yang dilakukan satuan kerja 
pemeriksa secara serentak terkait tema 
yang terdapat pada kebijakan dan stra-
tegi pemeriksaan BPK atas program 
pemerintah dalam suatu bidang yang 
diselenggarakan oleh berbagai entitas 
pemeriksa. Sesuai dengan Renstra BPK 
2016-2020, BPK melakukan pemerik-
saan tematik pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan badan lainnya. 

Hasil pemeriksaan tematik BPK 
menyimpulkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan guru dan tenaga kependi-
dikan yang profesional, pengelolaan 
obat dalam penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Nasional, penyelenggaraan 
administrasi kependudukan, serta 
PTSP belum sepenuhnya efektif.

Banyak Guru Belum 
Bersertifikasi Pendidik

Dari hasil pemeriksaan tematik 
pemenuhan kebutuhan guru dan te-

naga pendidik yang profesional, BPK 
menemukan banyak guru dan tenaga 
pendidik yang belum memenuhi 
kualifikasi sampai belum bersertifikasi 
pada periode 2015 semester I-2017. 
Laporan tersebut diperoleh BPK sete-
lah melakukan pemeriksaan terhadap 
Kementerian Pendidikan dan Kebuda-
yaan (Kemendikbud) dan 63 pemerin-
tah daerah terdiri atas 22 pemerintah 
provinsi, 36 pemerintah kabupaten, 
dan lima pemerintah kota.

Pemerintah pusat dan pemda se-
cara umum belum sepenuhnya efektif 
dalam pemenuhan kebutuhan guru 
dan tenaga kependidikan untuk aspek 
kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, 
kesejahteraan, dan database. 

Masih terdapat pemasalahan yang 
dihadapi dan perlu mendapatkan 
perhatian. Guru, kepala sekolah dan 
pengawas sekolah belum seluruhnya 
memenuhi kualifikasi yang disyaratkan 
yakni S1 atau D4 bagi semua guru dan 
pengawas SD, serta S2 bagi pengawas 
SMP, SMA dan SMK. Kemudian, ada 
1.596.968 orang guru dan kepala seko-
lah yang belum bersertifikasi pendidik. 

Selain itu, program peningkatan 

kompetensi guru dan tenaga kependi-
dikan dari Kemendikbud belum sepe-
nuhnya didukung oleh pemda. Terda-
pat pula permasalahan terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan guru dan 
tenaga kependidikan yang profesional, 
salah satunya adalah Kemendikbud 
dan pemda belum memiliki analisa 
atau perhitungan kebutuhan jumlah 
guru, kepala sekolah, dan pengawas 
sekolah yang memadai.

Masih banyak Data Pokok Kependi-
dikan (Dapodik) yang tidak update dan 
tidak akurat. Dari sisi distribusi, ada 
banyak analisa kebutuhan jumlah guru 
dan tenaga kependidikan belum terse-
dia dan kompetensi guru, kepala seko-
lah, pengawas yang belum merata.

Direktoran Jenderal Guru danTe-
naga Kependidikan Kemendikbud 
mengungkapkan beberapa alasan 
terkait permasalahan dalam temuan 
BPK. Terkait dengan kualifikasi, belum 
semua guru dan tenaga kependidikan 
memenuhi batas kriteria akademik, an-
tara lain karena faktor usia guru yang 
mendekati pensiun dan faktor geo-
grafis antara tempat mengajar dengan 
lokasi lembaga pendidikan tenaga 

Temuan/Permasalahan 
dalam Pemeriksaan Tematik
Pemenuhan kebutuhan guru, pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN, 
adminduk, dan PTSP belum efektif.
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kependidikan (LPTK). 
Adapun mengenai sertifikasi, pe-

merintah diwajibkan mensertifikasi 
seluruh guru dalam jabatan dalam 
kurun waktu tahun 2005-2015. Namun 
sampai berakhirnya masa sertifikasi 
hanya dapat menyelesaikan 90 persen. 
Sisanya dikarenakan belum memenuhi 
kualifikasi akademik minimal S1/D4. 

Pengelolaan Obat Tidak Efektif
Pengelolaan obat dalam penye-

lenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) juga tidak luput dari pemeriksaan 
BPK atas JKN tahun 2016 dan semester 
I 2017. Ada empat objek pemeriksaan, 
yakni Kementerian Kesehatan, RSUPN 
Dr Cipto Mangunkusumo, RS Jantung 
dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan 
Kita, dan Badan pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan 
menyimpulkan keempat entitas terse-
but belum sepenuhnya efektif mengelo-
la obat dalam penyelenggaraan JKN.

Kesimpulan ini didasarkan atas 
skor efektivitas pada empat entitas 
tersebut sebesar 50, 01-75 (belum se-
penuhnya efektif ). Hal itu disebabkan 
oleh proses perencanaan kebutuhan 

obat di Kemen kes dan di RSUPN-CM 
yang belum memadai.

Selain itu, pengadaan obat khusus/
SAS di RSJPD Harapan Kita belum se-
penuhnya berpedoman pada Keputu-
san Menteri Kesehatan Nomor 1379A/
MENKES/SK/2002 tentang jenis-jenis 
obat khusus. Tak hanya itu, Pengawas-
an obat JKN pada Badan POM belum 
dilakukan secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas penge-
lolaan obat dalam penyelenggaraan 
JKN pada Kementerian Kesehatan, 
RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan 
Badan POM mengungkapkan 13 te-
muan yang memuat 17 permasalahan 
ketidakefek tifan dan satu permasalah-
an ketidakpatuhan terhadap keten-
tuan peraturan perundang-undangan 
senilai Rp 1,75 miliar.

Dari hasil temuan tersebut, BPK 
menyimpulkan dua poin permasalah-
an. Pertama, BPJS Kesehatan belum 
optimal dalam memberikan pembia-
yaan pelayanan obat di luar paket. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan adanya 
mekanisme penggantian biaya obat 
kepada rumah sakit dan apotek yang 
belum terlaksana secara optimal. Klaim 
obat program rujuk balik (PRB) tidak 
ditagihkan maksimal tiap tanggal 10 
bulan berikutnya oleh apotek kepada 
BPJS Kesehatan. RSUPN Cipto Mangun-
kusumo, Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Tarakan dan Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto 
mengajukan tagihan obat top up ke-
pada BPJS Kesehatan melebihi jangka 
waktu yang ditetapkan.

Kedua, BPJS Kesehatan belum op-
timal bekerja sama dengan apotek un-
tuk menjamin pemenuhan obat pasien 
PRB. BPJS Kesehatan telah melakukan 
kerja sama dengan apotek, ruang far-
masi, atau instalasi farmasi di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama (FKTP) un-
tuk memenuhi kebutuhan obat. Tetapi, 
kerja sama tersebut belum memiliki 
pedoman yang memadai sehingga ti-
dak dapat dilakukan secara optimal.

Akibatnya, tidak ada acuan yang 
seragam dalam menentukan dokumen 
yang disyaratkan dalam kerja sama 
dan apotek PRB kurang optimal dalam 
melakukan pelayanan obat kepada 
pasien PRB.

1.  Menyusun kebijakan strategis 
rekrutmen calon guru dan te-
naga kependidikan. 

2.  Memfasilitasi peningkatan 
kualifikasi guru dan tenaga 
kependidikan.

 3.  Memperbaiki mekanisme ve-
rifikasi dan validasi data yang 
menjadi dasar pembayaran 
tunjangan.

4.  Mengalokasikan APBD untuk 
peningkatan kesejahteraan 
guru dan tenaga kependi dikan.

5. Melakukan verifikasi dan va-
lidasi Dapodik sesuai dengan 
data sekolah secara periodik. 

6.  Berkoordinasi dengan Menpan 
RB agar membuka kembali 
pengangkatan guru dan tena-
ga kependidikan aparatur sipil 
negara.

Beberapa Rekomendasi BPK

1.  Menteri Kesehatan harus le-
bih cermat menyusun jadwal 
kegiatan pelaksanaan penyu-
sunan Fornas dan meningka-
tkan koordinasi dengan Tim 
Komnas. 

2.  Pemberian sanksi terhadap 
perusahaan farmasi maupun 
distributor yang tidak meme-
nuhi komitmen.

3.  Dirut RSUPN-CM agar ber-
koordinasi dengan LKPP atas 
permasalahan yang dihadapi 
dalam pengadaan obat.

4.  BPJS Kesehatan harus mem-
bua pedoman yang mengatur 
mengenai syarat apotek/ pe-
nunjang yang bekerja sama.

Beberapa Rekomendasi BPK
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Adminduk Masih Semrawut
Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Adminduk) tematik 
atas penyelenggaraan administrasi 
kependudukan periode Tahun 2015 
semester I 2017 dilaksanakan pada Di-
rektorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 
Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) 
dan 62 pemda meliputi 1 Pemprov, 45 
Pemkab, dan 16 pemkot. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan , 
BPK menyimpulkan penyelenggaraan 
adminduk masih dijumpai permasalah-
an signifikan dalam pendaftaran dan 
pencatatan sipil, pengelolaam data dan 
informasi kependudukan serta peman-
faatan data kependudukan pada pe-
merintah pusat dan daerah yang dapat 
memengaruhi efektivitas penyelengga-
raan administrasi kependudukan.

Kemendagri diketahui belum 
memperhatikan keselarasan dengan 
peraturan perundangan yang lebih 
tinggi dalam menetapkan regulasi/
kebijakan mengenai pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, dan 
penyajian data kependudukan belum 
sepenuhnya valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dalam menyediakan 
infrastruktur teknologi informasi 
belum memerhatikan dukungan terh-
adap penyelenggaraan adminduk. Hal 
tersebut meliputi pengendalian aplika-

si SIAK dan KTP-el belum mendukung 
terwujudnya kualitas database kepen-
dudukan yang akurat.

Selain itu, pemda belum sepenuh-
nya menindaklanjuti data anomali 
dan ganda setiap semester serta me-
laporkan hasilnya kepada Kemendagri 
dan belum sepenuhnya menetapkan 
kebijakan daerah dan perencanaan 
daerah terkait dengan pemanfaatan 
data kependudukan.

Dirjen Dukcapil menyatakan telah 
berupaya menyelesaikan rancangan 
perubahan dan rancangan peraturan 
pengganti bidang administrasi kepen-
dudukan. Terkait dengan penyediaan 
infrastruktur TI, pemerintah pusat-
menyediakan jarkomdat pada semua 
titik layanan, sedangkan penyediaan 
perangkat keras dilakukan secara ber-
tahap sesuai ketersediaan anggaran. 

PTSP Belum Optimal 
BPK melakukan pemeriksaan terha-

dap 14 Dinas Penanaman Modal PTSP 
atau DPMPTSP pada satu pemerintah 
provinsi, enam pemerintah kabupaten, 
dan tujuh pemerintah kota. Sebanyak 
12 dari 14 DPMPTSP yang diperiksa be-
lum memiliki standar pelayanan publik 
yang mendukung pelayanan yang 
mudah, murah cepat, dan tepat, dan 
belum memiliki maklumat pelayanan.

Selain itu, perizinan pada 14 
DPMPTSP tersebut belum dilaksanakan 
sesuai regulasi yang berlaku. Pada 14 
DPMPTSP itu juga belum tersedia SDM 
yang cukup dan berkompeten.

BPK merekomendasikan adanya 
re visi standar pelayanan publik dan 
mak lumat pelayanan dan pengendalian 
yang memadai terhadap tim teknis 
perizinan. Selain itu, BPK merekomenda-
sikan perlu adanya analisis beban kerja 
dan analisis jabatan, peningkatan sarana 
dan prasarana pelayanan perizinan. l

1.  Menginstruksikan Dirjen 
Dukcapil untuk melakukan 
sinkronisasi, harmonisasi, 
memperjelas kebijakan/re-
gulasi di bidang administrasi 
kependudukan yang telah dan 
akan ditetapkan.

2.  Membuat kajian dan me-
lakukan penataan ulang atas 
kebutuhan perangkat keras 
dan alokasi jarkomdat. 

Beberapa Rekomendasi BPK
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I
mpor pangan kerap kali menjadi jalan keluar 
pemerintah mengatasi laju inflasi akibat belum 
mencukupinya produksi pangan domestik. 
Pembahasan impor semakin memanas ketika 
memasuki pembagian kuota impor dan pelak-
sana impor. Ini terjadi pada kasus impor garam 

baru-baru ini.
Polemik impor garam menyajikan perbedaan 

hitungan volume garam impor antara Menteri Ke-
lautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Men-
teri Perindustrian Airlangga Hartarto. Hitungan Susi 
impor garam cukup 2,17 juta ton. Adapun Airlangga 
meminta kuota 3,7 juta ton.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan 
dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

memutuskan hitungan Kementerian Perindustrian 
yang dijadikan acuan. Terhadap keputusan itu Susi 
kecewa. “Impor garam tidak sesuai rekomendasi Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan,” katanya seperti 
dikutip di berbagai media.

Polemik makin memanas setelah ada perubahan 
kewenangan terkait penerbitan rekomendasi impor 
garam. Presiden Joko Widodo meneken Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 untuk mengemba-
likan kewenangan rekomendasi impor garam indus-
tri ke Kementerian Perindustrian dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Padahal, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan komoditas per-
garaman harus mendapat restu dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan.

Centang-Perenang 
Impor Pangan
BPK temukan sembilan kesalahan dalam impor beras, gula, garam, 
kedelai, serta sapi dan daging sapi.

pxhere.com
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Pemerintah beralasan pengalihan wewenang 
memudahkan proses impor garam industri. Presiden 
Jokowi menyatakan impor garam untuk industri tak 
terhindarkan. Produksi garam dalam negeri saat ini 
belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. “Kita 
harus realistis. Industri kita butuh yang namanya ga-
ram dengan kualitas beda dengan yang dihasilkan 
petani garam,” ujar Jokowi setelah meresmikan Indus-
trial Summit 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu, 
4 April 2018.

Kisruh penentuan kuota impor garam bukan kali 
ini saja. Polemik serupa terjadi pada tahun-tahun se-
belumnya. Permasalahan yang sama juga terjadi pada 
komoditas lain seperti beras, daging sapi, gula, hingga 
kedelai.

Badan Pemeriksa Keuangan tahu betul permasa-
lahan ini. Bahkan pemeriksaan terhadap tata niaga 
impor pangan telah digelar sejak tahun lalu. Pemerik-
saan BPK menyajikan pemeriksaan dengan tujuan ter-
tentu (PDTT) yang dilaksanakan selama 77 hari kerja 
sejak Agustus 2017.

Hasil Pemeriksaan BPK menemukan sembilan 
kesalahan pemerintah. Permasalahan itu di antaranya 
persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordi-
nasi antar kementerian, tidak kuat dalam menganalisis 
kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap 
realisasi impor dan importir. 

“Sistem pengendalian internal Kementerian Per-
dagangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Ketua 
BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada jurnalis. 

BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan 
mematuhi aturan main penerbitan persetujuan impor. 
Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi 
harga, perlu juga dilakukan perbaikan sistem Portal 
Inatrade yang terhubung otomatis dengan instansi 
lain yang menyajikan data dokumentasi hasil koordi-
nasi dan rekomendasi. BPK juga memerintahkan Men-
teri Perdagangan menjatuhkan sanksi kepada yang 
melanggar aturan main yang sah.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meng-
klaim telah menjalankan rekomendasi BPK. Pria yang 
akrab disapa Enggar tersebut memastikan akan 
memberikan sanksi kepada pejabat yang melanggar 
aturan. Selain mengawasi internal Kementerian Perda-
gangan, politikus Partai Nasional Demokrat itu berjan-
ji memperketat pengawasan kepada importir. “Kami 
awasi juga, nanti kami cek gudangnya,” katanya.

Sengkarut Tata Niaga Impor
Impor garam bukan satu-satunya komoditas pa-

ngan yang penuh polemik. Impor komoditas lain juga 
penuh sesak permasalahan yang berulang-ulang ter-

jadi saban tahun. Masih ingat dengan skandal korupsi 
impor daging sapi lima tahun silam? Kasus yang ber-
awal dari rebutan kuota impor itu menyeret salah satu 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus salah 
satu presiden partai politik koalisi pemerintah kala itu.

Pemberitaan skandal ini berakhir dengan mun-
culnya sosok Bunda Putri yang disebut-sebut terlibat 
dalam pusaran korupsi kuota impor daging sapi. 
Bunda Putri yang disebut-sebut dekat dengan banyak 
pejabat tinggi negara menjadi sosok paling dicari-cari 
awak media. Belakangan nama Bunda Putri tengge-
lam dalam kasus yang diusut Komisi Pemberantasan 
Korupsi tersebut.

Tiga tahun kemudian, giliran impor beras dari 
Vietnam yang memanaskan pemberitaan nasional. 
Inspeksi mendadak Bayu Krisnamurthi yang kala itu 
menjadi wakil menteri perdagangan di pasar induk 
Cipinang Jakarta Timur, disambut pedagang yang 
menyodorkan beras impor asal Vietnam. Beras impor 
yang sudah beredar di pasar Cipinang diduga diimpor 
secara illegal. Salah satu media investigatif membong-
kar puluhan kontainer beras asal Vietnam yang diduga 
ilegal tengah diperiksa petugas Bea Cukai dan Balai 
Karantina Tanjung Priok. Beras yang disebut premium 
itu diduga kuat berjenis medium yang dilarang masuk 
di Indonesia karena jenisnya sama dengan beras lokal. 

Belum kelar masalah beras impor, perhatian publik 
beralih pada rencana impor daging sapi. Ini berawal 
dari meroketnya harga daging sapi yang tembus 
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Rp120 ribu per kilogram. Presiden Joko Widodo 
geram lantaran harga tersebut tak kunjung me-
nurun jelang hari raya Idul Fitri dua tahun lalu. 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintah-
kan para menteri menyusun strategi menekan 
harga daging sampai menjadi Rp80 ribu per 
kilogram. 

Strategi yang dirancang adalah mengimpor 
puluhan ribu ton daging sapi beku dari Aus-
tralia. Namun impor kali ini pemerintah hanya 
menerbitkan kuota impor untuk perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya im-
portir daging sapi bisa diperankan perusahaan 
swasta.

Setahun kemudian skandal sapi muncul 
lagi. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi 
menangkap seorang pejabat tinggi negara 
lan taran diduga menerima suap dari seorang 
importir daging sapi. Importirnya juga ditang-
kap. Kasus ini berkaitan dengan rencana pem-
bukaan India sebagai negara alternatif meng-
impor sapi dan daging sapi selain Australia dan 
Selandia Baru.

Melihat karut-marutnya impor pangan, per-
lu campur tangan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Sudah sewajarnya lembaga tinggi negara ini 
ikut membenahi tata niaga impor pangan me-
lalui pemeriksaan baik tematik atau jika diper-
lukan pemeriksaan investigatif. l

pxhere.com

Penerbitan persetujuan impor gula kristal 
putih 1,69 juta ton pada tahun 2015 hingga 
semester 1 tahun 2017 tidak melalui rapat 
koordinasi.

Penerbitan persetujuan impor gula kristal 
mentah kepada PT. Adikarya Gemilang dalam 
rangka ujicoba kegiatan industri sebanyaka 
108 ribu ton tidak didukung data analisis ke-
butuhan.

Impor beras kukus 200 ton senilai Rp1,65 mi-
liar pada 2016 oleh Perum Bulog tanpa reko-
mendasi dari Kementerian Pertanian.

Penerbitan persetujuan impor 50 ribu ekor 
sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 tanpa 
rapat koordinasi.

Persetujuan impor daging sapi 97 ribu ton 
pada 2016 dan realisasi sebanyak 18 ribu ton 
atau senilai Rp737,65 miliar tidak sesuai atau 
tanpa rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi 
Kementerian terkait.

Penerbitan persetujuan impor beras 70 ribu 
ton pada 2015 hingga semester I tahun 2017, 
dan realisasi 36 ribu ton tidak memenuhi 
persyaratan, melampaui batas dan bernomor 
ganda.

Penerbitan persetujuan impor sapi sebanyak 
9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86 ribu 
ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Penerbitan persetujuan impor 3,3 juta ton 
garam pada periode 2015 hingga semester I 
tahun 2017 dan realisasi 2,7 juta ton garam se-
nilai Rp1,42 triliun tidak memenuhi dokumen 
persyaratan.

Kementerian Perdagangan tidak memiliki 
sistem untuk memantau realisasi impor dan 
kepatuhan pelaporan oleh importir. l

TEMUAN BPK ATAS 
PEMERIKSAAN TATA NIAGA 
IMPOR PANGAN
DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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R
ibuan rekomendasi Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) RI terbit 
setiap tahun. Rekomendasi itu 
terbit akibat ketidakpatuhan dan 
penyelewengan oleh pemerintah 
terhadap undang-undang. Isi reko-

mendasi bisa berupa perbaikan sistem hingga 
kewajiban mengembalikan uang.

Rekomendasi BPK ini awet. Artinya se panjang 
pemerintah belum menindaklanjuti, maka reko-
mendasi tak akan gugur. “Sampai kiamat reko-
mendasi itu tetap ada,” kata Harry Azhar Azis, Ang-
gota VI BPK RI kepada Warta Pemeriksa di Kantor 
Pusat BPK Jakarta akhir Maret lalu.

Harry memberi contoh rekomendasi BPK 
pada pemeriksaan pembelian Rumah Sakit 
Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta. 
Pemeriksaan BPK menemukan adanya keti-
dakpatuhan undang-undang oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh 
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau beken 
dengan nama Ahok. Hitung an tim pemeriksa 
BPK, pemerintah DKI Jakarta harus mengemba-
likan Rp191 miliar kepada kas negara. Sampai 
Ahok berakhir masa jabatannya yang diganti 
Gubernur baru Anies Baswedan, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta tak kunjung menyetorkan 
dana Rp191 miliar tersebut. 

Rekomendasi 
BERLAKU
SAMPAI 
KIAMAT

Institusi pemerintah belum patuh menindaklanjuti 
rekomendasi BPK. Pimpinan BPK siapkan hukum acara untuk 
merumuskan sanksi bagi yang membangkang. 
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Menurut Harry, kendati kesalahan dalam 
pembelian RS Sumber Waras tidak dilakukan di 
masa pemerintahan Anies, rekomendasi BPK 
tidak gugur. “Sebagai gubernur, Anies Baswedan, 
wajib mengembalikan dana itu,” ujarnya. Jika 
Anies tak mengembalikan, Harry menambahkan, 
kewajiban menindaklanjuti rekomendasi jatuh ke 
gubernur yang sedang menjabat. 

Harry memiliki perhatian khusus terhadap 
tindaklanjut entitas yang diperiksa baik di pu-
sat maupun daerah terhadap rekomendasi 
BPK. Kewajiban pejabat yang diperiksa menin-
daklanjuti rekomendasi BPK diuraikan dalam 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 yang 
menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti reko-
mendasi dan memberikan jawaban. 

Masalahnya, Harry menilai, sebagian entitas 
memandang rekomendasi BPK sebatas imbauan. 
Ini terjadi pada rekomendasi BPK yang menyoroti 
soal sistem dan tidak berkaitan dengan kerugian 
finansial. Menurut Harry, rekomendasi non-finan-
sial dipandang sebelah mata karena belum ada 
sanksi tegas terhadap pejabat yang seharusnya 
menindaklanjutinya. Para pejabat baru mulai 
khawatir dan gentar setelah aparat penegak 
hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi mendalami kasus yang 
menjadi temuan pemeriksaan BPK. Ini terjadi pa-
da kasus-kasus yang berujung adanya kerugian 
finansial. “Jika tak berhubungan dengan finansial, 
aparat penegak hukum tidak masuk, lewat itu re-
komendasi,” ucap Harry. 

Agar sanksi tegas diberlakukan kepada peja-
bat yang mengabaikan rekomendasi, pimpinan 
BPK mulai menggodok mekanisme dan hukum 
acara terkait tindak lanjut rekomendasi. “Kami 
akan bahas di sidang badan,” kata Harry yang per-
nah menjabat Ketua BPK periode 2014-2017 itu. 

Ulasan mengenai rekomendasi ini disampai-
kan Harry di Universitas Sam Ratulangi Manado, 
Universitas Negeri Gorontalo, dan jajaran Guber-
nur NTT, NTB, dan Bali di Labuan Bajo NTT sepan-

jang Januari-Februari lalu. Dalam paparannya, 
mantan pimpinan Komisi Keuangan DPR itu me-
nyinggung jumlah rekomendasi BPK yang terus 
menggunung.

Dalam 12 tahun terakhir jumlah rekomendasi 
BPK hampir mencapai setengah juta. Menurut 
Per aturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pe-
mantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomen-
dasi BPK, hasil penelaahan tindak lanjut dibagi 
empat status yaitu tindak lanjut sesuai rekomen-
dasi, tidak sesuai rekomendasi, rekomendasi 
belum ditindaklanjuti, dan rekomendasi tidak 
dapat ditindaklanjuti. 

Mengacu peraturan tersebut, dari setengah 
juta rekomendasi BPK, sebesar 73 persen telah 
ditindaklanjuti. Sisanya sebesar 20 persen tin-
daklanjut tidak sesuai rekomendasi, enam persen 
belum ditindaklanjuti, dan satu persen rekomen-
dasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. 

Rekomendasi non-finansial dipandang sebelah mata 
karena belum ada sanksi tegas terhadap pejabat yang 
seharusnya menindaklanjutinya.
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Jika tak 
berhubungan 
dengan 
finansial, 
aparat 
penegak 
hukum tidak 
masuk, 
lewat itu 
rekomendasi.

Meski begitu, tidak semua uang kerugian negara dikembalikan 
oleh pelanggar. Hitungan BPK, penyerahan aset dan penyetoran uang 
ke kas negara, daerah dan perusahaan hanya sebesar Rp79,35 triliun 
sepanjang 2005-2017. “Itu sudah dikembalikan. Yang belum, berarti 
kerugian negara yang belum dikembalikan,” ujar Moermahadi Soerja 
Djanegara, Ketua BPK di Gedung Parlemen Jakarta, awal April.

Permasalahan yang berulang-ulang terjadi sehingga menimbulkan 
temuan dan berujung pada rekomendasi BPK bersumber pada tiga 
hal, ya itu penghitungan aset, belanja sosial, dan surat perintah perjala-
nan dinas (SPPD). Menurut Harry, permasalahan yang ditimbulkan pa-
da SPPD sudah jauh berkurang. Namun, cara berkelit mengakali SPPD 
yang terjadi berulang kali salah satunya adalah perjalanan dinas fiktif. 

Harry mencontohkan kasus nota SPPD fiktif yang pernah dialaminya 
sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR periode 2009-
2014. Kala itu, dia menceritakan, memiliki agenda perjalanan dinas ke 
Lampung. Namun karena keperluan mendadak, Harry mengurungkan 
ikut perjalan an dinas. Setelah sekian purnama berganti, staf Komisi Keu-
angan DPR menyodorkan kuitansi tanda terima uang saku perjalanan 
dinas sebesar Rp25 juta.

Harry menolak uang tadi dan ogah meneken kuitansi. Staf tadi 
mencoba membujuk Harry dengan menginfor masikan bahwa ang-
gota DPR lain tetap menerima kendati tak berangkat. Harry meninggi 
suaranya: “Saya bukan anggota DPR macam itu,” ujarnya.

Setelah Harry masuk BPK, ia mensyukuri tak pernah menerima 
uang tersebut. Ia membayangkan jika waktu itu ia menerima uang ha-
ram tadi, maka bakal ada namanya tertulis dalam temuan BPK, tempat 
Harry menjabat sekarang. “Mati saya,” katanya dengan tertawa keras.

Cerita Harry tentang SPPD fiktif tadi sekadar meng gambarkan po-
la pe  nyelewengan dalam belanja perjala n an dinas yang kerap men jadi 
temuan BPK. Kendati demikian Harry meng klaim bahwa temuan-temuan 
dari belanja perjalanan dinas sudah drastis berkurang. l
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2005-2009 2010-2014 2015-2017

84,8%

117.641

11,5%

15.891
2,4%

3.399

1,3%

1.790

75,7%

167.940

18,6%

41.207

4,8%

10.674
0,9%

2.051

54,5%

63.238
32,4%

37.627
12,9%

14.937 0,2%

219

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Sesuai Rekomendasi

Belum Sesuai Rekomendasi

Belum Ditindaklanjuti

Tidak Bisa Ditindaklanjuti

Kerugian Negara Periode 2005-2017

Pemerintah 
Pusat

Pemerintah 
Daerah

BUMN

BUMD

Rp719,65 miliar

Rp1.810 miliar

Rp122,54 miliar

Rp15,14 miliar

Temuan yang Disampaikan 
kepada Instansi Berwenang 

Periode 2003-Juni 2017

Sudah 
Ditindaklanjuti 

425 temuan 
Rp43,40 triliun

95%

5%
Belum 
Ditindaklanjuti 
22 temuan
Rp1,53 triliun

Total Diserahkan
447 Temuan
Rp44,93 triliun
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Indikasi Kerugian Negara
pada Pemeriksaan Investigatif BPK

Inisiatif BPK Kepolisian Kejaksaan KPK DPR

3 6 1 3 3

66.708,67
269.299,59

2.970,10

305.487,23

4.544.792,00

Permintaan     

Jumlah

Indikasi 
Kerugian 

Negara 
(Rp juta)

Temuan yang Disampaikan 
kepada Instansi Berwenang 

Periode 2003-Juni 2017

Sudah 
Ditindaklanjuti 

425 temuan 
Rp43,40 triliun

95%

5%
Belum 
Ditindaklanjuti 
22 temuan
Rp1,53 triliun

Total Diserahkan
447 Temuan
Rp44,93 triliun

Penghitungan Kerugian Negara 
per 31 Desember 2017

89
(52%)

66
(39%)

16
(9%)

Rp38,45 triliun

Rp1,01 triliun

Rp13,22 triliun

Kepolisian Kejaksaan KPK

Nilai 
Kerugian

Jumlah 
Laporan

Aparat 
Penegak 

Hukum
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@bpkri

@bpkrio�cial

@humasbpkri.o�cial

www.bpk.go.id

BPK RI O�cial

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tugas BPK
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

REPUBLIK INDONESIA
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B
adan Pemeriksa Keuangan meresmikan kantor 
Sekretariat ASEAN Supreme Audit Institution 
(ASEANSAI) yang berlokasi di lantai 1 kantor pu-
sat BPK, Jakarta, Senin (2/4). Peresmian kantor 
sekretariat ini untuk menjalankan amanat BPK 
yang dipercaya menjadi Sekretariat ASEANSAI 

periode 2019-2023. 
Dengan diresmikannya kantor sekretariat tersebut, BPK 

siap memfasilitasi dan menjebatani semua kegiatan ASEAN-
SAI. Peresmian dilakukan secara langsung oleh Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegera dan turut dihadiri President 
of State Audit Organization of Lao PDR Dr Viengthong Si-
phandone serta para delegasi lembaga pemeriksa anggota 
ASEANSAI. 

“BPK RI akan memfasilitasi pelaksanaan semua kegiatan 
ASEANSAI, serta menjembatani kerja sama antara ASEANSAI 
dengan stakeholder dan lembaga donor. BPK RI juga men-
dukung negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran 
perangkat pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rak-
yat,” ujar ketua BPK RI dalam sambutannya.

Kepercayaan yang kembali diterima BPK sebagai sekreta-
riat ASEANSAI merupakan suatu kehormatan bagi BPK. BPK 
menghargai tantangan ini dan akan melakukan yang terbaik 
untuk memenuhi harapan para anggota ASEANSAI.

Kantor Sekretariat ASEANSAI didesain minimalis dengan 
tiga ruangan, yakni ruang tamu, ruang rapat, dan ruang staf. 
Ruang rapat dilengkapi layar monitor yang digunakan untuk 
video conference. Layar tersebut juga bisa terkoneksi dengan 
gadget para anggota ASEANSAI. Sedangkan untuk ruang staf, 
nantinya akan ada beberapa staf yang stand by dan memban-
tu segala aktivitas yang dilakukan di Sekretariat ASEANSAI.

Seminar SDGs 
Usai meresmikan kantor Sekretariat ASEANSAI, BPK ber-

sama ASEANSAI pada hari yang sama menggelar Seminar on 
Sustainable Development Goals, Increasing the Awareness Of 
SDGs di Senayan, Jakarta. 

Ketua BPK mengatakan, seminar ini bertujuan mendo-
rong negara-negara ASEAN menjalankan 17 tujuan SDGs. 

“Kita mendorong setiap negara untuk mengimplementasi-
kannya. Masing-masing negara nantinya berbeda-beda, kita 
hanya menyamakan persepsinya,” kata Ketua BPK. 

Dalam seminar tersebut, BPK fokus pada program me-
nge nai transparasi, akuntabilitas, pemerataan guna mengu-
rangi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan energi.

Ketua BPK menjelaskan, target SDGs pada 2030 meng-
inginkan agar semua negara bisa sejahtera dan berkelan-
jutan. Akan tetapi, kondisi di setiap negara berbeda-beda. 
Di sinilah peran para badan pemeriksa di ASEAN untuk me-
lakukan pemeriksaan persiapan pemerintah di masing-ma-
sing negara untuk memenuhi target yang ada. 

“Jadi masing-masing tujuan tersebut harus menghubung-
kan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah 
dan masyarakat. Seperti dampak ekonomi, pendidikan dan 
sosial lingkungan. Supaya dalam tahap perencanaan dan im-
plementasi bisa berkesinambungan,” kata Ketua BPK. 

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan sebuah 
program pembangunan berkelanjutan dimana di dalamnya 
terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur de-
ngan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda 
pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan 
manusia dan planet bumi. SDGs diterbitkan pada tanggal 
21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya ya-
itu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan 
pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati 
oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB). l

BPK RI Resmikan
Kantor Sekretariat ASEANSAI
BPK RI akan memfasilitasi pelaksanaan semua 
kegiatan ASEANSAI, serta menjembatani kerja 
sama antara ASEANSAI dengan stakeholder 
dan lembaga donor.
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W
akil Ketua Ba-
dan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 
Bahrullah Ak-
bar melakukan 
kunjungan ke 

Wina, Austria pada 12 Maret 2018. 
Kunjungan tersebut dilakukan untuk 
memberikan arahan kepada tim pe-
meriksa yang sedang melaksanakan 
tugas pemeriksaan atas International 
Atomatic Energy Agency (IAEA). 

Selain itu, Wakil Ketua BPK juga 
melakukan pertemuan dengan Chair 
of the Board of Governors (BoG) IAEA 
Serta dengan manajemen Internatio-
nal Anti-Corruption Academy (IACA).

Pertemuan antara Wakil Ketua BPK 

dengan Chair of BoG, yang saat ini dija-
bat oleh Duta Besar atau Wakil Tetap RI 
untuk PBB di Wina, Austria, Darmansjah 
Djumala, membicarakan tanggung 
jawab profesional pemeriksa BPK un-
tuk mematuhi International Standards 
on Auditing (ISA) 260 tentang komu-
nikasi dengan Those Charged with 
Governance (TCWG) atau pihak yang 
berkepentingan dengan tata kelola 
yang baik di IAEA. 

BPK berkewajiban untuk menen-
tukan pihak yang tepat disebut se-
bagai TCWG dalam struktur dan tata 
kelola IAEA. 

Dari hasil pertemuan tersebut, BPK 
berpendapat bahwa berdasarkan sta-
tuta dan struktur organisasi IAEA, BoG 

merupakan pihak yang paling tepat 
disebut sebagai TCWG. 

Tanggung jawab yang diemban 
oleh BoG sebagai TCGW adalah peng-
awasan terhadap arahan strategis IAEA 
dan kewajiban yang terkait dengan 
pertanggungjawaban manajemen 
IAEA, termasuk pengawasan atas pro-
ses penyusunan laporan keuangan.

BPK sebagai pemeriksa eksternal 
diharapkan dapat bekerja sama secara 
proaktif dengan manajemen IAEA dan 
BoG, dengan tetap mengedepankan 
indepedensi, integritas, dan profesio-
nalisme untuk mendorong taka kelola 
IAEA yang lebih baik.

Pada kesempatan ini pula Wakil 
Ketua BPK melaksanakan pertemuan 
dengan manajemen IACA untuk mem-
pererat kerja sama. BPK sebelumnya 
telah menjalin kerja sama dengan 
IACA melalui pengiriman peserta short 
course tentang anti-korupsi, yang telah 
2 kali dilaksanakan, yaitu pada 28 Sep-
tember – 9 Oktober 2015. Sebanyak 20 
orang pemeriksa investigasi mengikuti 
“Anti-corruption training for investigati-
ve auditor”. Kemudian pada 21 Mei – 3 
Juni 2016, sebanyak 20 orang pegawai 
dari berbagai unit kerja mengikuti “An-
ti-corruption training for BPK”.

Diskusi menghasilkan peluang un-
tuk pelaksanaan kerja sama selanjut-
nya guna peningkatan kapasitas sum-
ber daya manusia BPK. Beberapa di an-
taranya mengirimkan pegawai untuk 
mengikuti summer class short course, 
mengundang IACA untuk memberikan 
class training di Badan Diklat Jakarta, 
dan mengirimkan pegawai untuk 
mengikuti S2 anti-corruption di IACA. l

BPK Berkomitmen 
Tingkatkan Tata Kelola IAEA
BPK sebagai pemeriksa eksternal diharapkan dapat 
mengedepankan indepedensi, integritas, dan profesionalisme 
untuk mendorong tata kelola IAEA yang lebih baik.
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SLAMET KURNIAWAN 
KADITAMA REVBANG BPK RI

Dulu Dikejar-kejar, 
Sekarang Mengejar Balik
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Sejak kapan memulai karier di 
BPK dan apa alasan memilih BPK?

Hampir semua golongan saya 
sudah pernah alami, mulai 2A, 2B, 2C, 
kalau 2D tidak, langsung 3A. Saya kan 
dulunya dari STAN. Nah, STAN itu ting-
kat 2 sudah mulai jadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS), tingkat 3 sudah 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 1988, 
saya mulai dari CPNS 2A. Sekarang 
beryukur, ibaratnya begini, kalau pada 
waktu itu saya pangkatnya normal, 
mungkin saya pensiun di 4B atau 4C, 
tapi sekarang saya sudah lewat. Perja-
lanan hidup tidak ada yang tahu, yang 
penting kita harus menjalaninya de-
ngan ikhlas.

Kemudian mengapa saya memilih 
di BPK? Dulu pernah melamar di se-
buah perusahaan, tapi pengumuman-
nya terlambat. Saya sudah masuk di 
BPK dan sudah dipromosikan di eselon 
2. Dua hari setelah dilantik di kantor 
pusat, saya baru mendapatkan peng-
umuman di perusahaan yang saya 
lamar, karena saya sudah dilantik, saya 
pilih BPK.

Apa suka dan duka selama be-
kerja di BPK?

Kalau dukanya saya kira tidak 
terlalu banyak, justru lebih banyak 
sukanya, karena saya cinta BPK. Bukan 
berarti tidak ada dukanya. Dukanya 
mungkin dulu sebelum ada remunera-
si. Dulu itu kami memeriksa 20 hari itu 
sudah luar biasa. Sekitar tahun 1990-
an, kalau memeriksa 15 sampai 20 hari, 
pulang-pulang bisa minus gaji. Karena, 
20 hari itu dapatnya sekitar Rp900 
ribuan, tapi itu bisa minus. Karena 
tergantung penginapan yang kita pilih 
seperti apa. Kalau mess mungkin kita 

masih bisa menyisihkan. Yang pasti 
dulu sama sekarang beda, kalau dulu 
kita harus bisa irit, kalau tidak bisa irit 
pulang tidak bawa uang.

Dulu kami tidak menginap di ho-
tel, kami cari mess, itu pun mess yang 
murah. Karena dengan begitu kita bisa 
punya uang. Kalau sekarang uang ha-
riannya saja besar, dulu itu saya hanya 
dapat Rp50 ribu. Tapi semua itu saya 
jalani dengan enjoy karena masih mu-
da dan tentunya harus disyukuri.

Sekarang Bapak memiliki jabat-
an, bagaimana mengatur waktu 
dengan keluarga?

Sejak saya di eselon 2 menjadi ke-
pala perwakilan, keluarga saya selalu 
mengeluh karena waktu saya tidak ada 
buat mereka. Saat mereka libur, justru 
kita tidak libur. Di perwakilan itu, pada 
bulan Mei anak-anak sekolah kan libur 
karena ujian, tapi pada saat itu justru 
kita super sibuk. Jadi notabene saya 
sudah jarang punya waktu kecuali 
Sabtu dan Minggu, bahkan Sabtu dan 
Minggu juga kadang tidak sempat.

Anda bayangkan, Mei itu berapa 

kali libur, justru kami sedang sibuk. 
Di Auditorat Keuangan Negara (AKN) 
juga begitu. Jadi, dari sisi waktu luang 
untuk keluarga itu mulai tahun 2008 
sudah mulai tersita. Kalau sekarang 
Alhamdulillah, hari libur masih bisa 
bersama keluarga, masih sempat ber-
kunjung ke rumah kerabat. Sekarang 
sibuknya Senin sampai Jumat, meski 
Sabtu dan Minggu bawa kerjaan ke 
rumah tapi masih bisa sama keluarga. 
Untuk mengisi waktu luang biasa nya 
saya main sepeda, karena hobi saya 
bersepeda.

Sebelumnya Bapak menjabat 
sebagai Auditor Utama (Tortama) II, 
kemudian menjadi Kaditama Rev-
bang. Bagaimana penyesuaian da-
lam peralihan tugas dari pemeriksa 
menjadi fungsi penunjang?

Kalau tugas ya sama-sama masih 
di BPK, memang secara tugas beda. 
Kalau di Revbang kan menyeluruh, 
mulai dari terkait Renstra, implemen-
tasi Renstra, kemudian terkait dengan 
perencanaan operasional tahunan, 
bagaimana kita mengukur kinerja kita, 
bagaimana menyusun IHPS. Karena 
setiap IHPS temuan-temuannya juga 
banyak.

Dulu waktu saya di Tortama di-
kejar oleh Revbang untuk segera 
menyelesaikan pemeriksaan, karena 
itu yang akan dijadikan bahan untuk 
ditampilkan di IHPS, waktunya terba-
tas kalau dikejar-kejar itu tidak enak 
dan akhirnya mepet waktu. Kalau 
diserahkan mepet yang kelabakan 
Revbang dan ternyata kita memang 
harus fleksibel dalam memahaminya. 
Di Tortama waktu mepet, tetap harus 
bisa menghasilkan laporan yang ber-

U
ntuk menjadi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidaklah mudah. Diperlukan tekad serta pengor-
banan agar bisa meraih kesuksesan. Itulah yang dilakukan oleh Slamet Kurniawan.

Memulai karier dari golongan eselon 2A, pria kelahiran 6 Desember 1967 ini kini memiliki jabatan yang 
cukup berpengaruh di BPK yakni sebagai Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembang-
an Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang). Ditemui di ruangannya, Slamet berbagi cerita kepada 
tim Warta Pemeriksa tentang perjalanan karier, suka dan duka, serta tugasnya sebagai Kaditama Revbang.

Semua pekerjaan 
tidak ada yang 
ringan, karena ada 
tanggung jawabnya 
masing-masing. 
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kualitas sevalid mungkin dan tidak ada 
kesalahan. Sementara Revbang juga 
mau menyampaikan ikhtisar dalam 
waktu yang juga terbatas karena diatur 
undang-undang. Sekarang kami alami 
di sini, jadi kalau dulu saya yang dike-
jar-kejar, sekarang saya yang mengejar, 
jadi hukum karma berlaku.

Tapi itulah seninya. Waktu di Tor-
tama tugasnya adalah bagaimana 
memberikan pendapat. Di Revbang 
kita harus bisa meramu sebuah penda-
pat. Kemudian, kalau dulu kita hanya 
menggunakan produk litbang, seka-
rang kami yang harus membuat, harus 
memantau bisa dimplementasikan apa 
tidak. Kalau dulu hanya pemakai atau 
minta, nah sekarang kami yang mem-
persiapkan, kami yang super sibuk 
kalau ada yang minta. Semuanya ma-
sih terkait karena masih berhubungan 
dengan pemeriksaan.

Stakeholder yang dihadapi oleh 
AKN ketika Bapak menjabat Torta-
ma dengan Ditama Revbang berbe-
da. AKN lebih ke luar dan Ditama 
Revbang mayoritas lebih mengha-
dapi internal BPK. Bagaimana pe-
nyesuaian yang dilakukan?

Semua pekerjaan tidak ada yang 
ringan, karena ada tanggung jawab-
nya masing-masing. Kalau dulu itu 
betul-betul terhadap hasil kita, hasil 

pemeriksaan harus betul-betul meng-
hasilkan lingkup yang sesuai standar, 
up to date, dan juga harus benar 
karena nanti berhubungan dengan 
rekomendasi yang kita temukan se-
bagai pemeriksa. Sekarang kita tidak 
berhubungan dengan bagaimana 
menyusun laporannya, tapi bagaimana 
kita menge mas menjadi laporan yang 
menarik menjadi ikhtisar yang menarik 
mudah dipahami.

Memang kalau pemeriksa stake-
holder yang dihadapi di luar, terus 
hubungannya biasanya selevel. Tidak 
bisa dimungkiri bahwa kita pun se-
dikit berposisi, artinya dalam diskusi 
pasti kita itu masih diperhatikan lebih 
dibandingkan pada saat kita sekarang 
di Revbang, kita sama-sama, misalnya 
eselon satu, tapi putusan kan tetap 
ada di sana. Dalam konteks mengelola 
inilah yang perlu komunikasi ekstra 
untuk meyakini supaya bisa diterima 
dengan baik. Karena sifatnya kami 
hanya mengoordinasikan dalam kon-
teks misalnya perencanaan tahunan 
yang terkait dengan Renstra, bagaima-
na kita ini mengawal Renstra diterap-
kan atau ditetapkan dalam pemilihan 
topik-topik pemeriksaan yang sesuai. 
Keputusannya masing-masing ada di 
AKN, tapi kami juga harus bisa memas-
tikan bahwa apa yang diputuskan tadi 
masih dalam kerangka Renstra.

Tugas-tugas rutin di Ditama Rev-
bang apa saja, unit kerja apa saja 
yang berada di bawah pembinaan 
Bapak. Apa saja tugasnya?

Tugasnya banyak. Tapi secara 
umum, tugas Ditama Revbang meru-
muskan perencanaan strategis, mana-
jemen kinerja, evaluasi, dan pelaporan 
serta penelitian pengembangan.

Unit kerjanya ada tiga, yakni 
Direktorat PSMK tugasnya menyu-
sun rencana stragtegis dan rencana 
operasional serta manajemen kinerja 
BPK. Direktorat PSMK ada sub-subnya, 
Subdirek torat Perencanaan Strategis, 
Subdirek torat Manajemen Kinerja dan 
Subdirektorat Perencanaan Opera-
sional. Kemudian, Direktorat Evaluasi 
dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). 
Tugasnya menyusun ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) dan 
laporan evaluasi hasil pemeriksaan, 
mengkompilasi data pemantauan tin-
dak lanjut hasil pemeriksaan termasuk 
kerugian negara. Menyusun konsep 
bahan pendapat berdasarkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas permin-
taan BPK. Direktorat EPP dibagi dalam 
tiga sub yakni Subdirektorat Evaluasi 
dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, 
Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan 
Pemeriksaan Kinerja dan Subdirektorat 
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu.

Warta Pemeriksa April.indd   25 10/05/18   11.58



26

WARTA PEMERIKSA | Edisi 04 | Vol. I - April 2018

SOSOK

Selanjutnya ada Direktorat Lit-
bang, tugasnya merumuskan bahan 
pertimbangan BPK atas standar akun-
tansi pemerintahan, rancangan sistem 
pengen dalian intern pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah, dan melaksa-
nakan penelitian dan pengembangan 
di bidang keorganisasian, ketatalaksa-
naan serta bidang pemeriksaan serta 
non-pemeriksaan.

Biasanya, menjelang penyera-
han IHPS apa yang dilakukan Dita-
ma Revbang?

Tugas kita salah satunya adalah 
memastikan hasil pemeriksaan. Karena 
terkadang, konsep hasil pemeriksaan 
saat menjadi LHP ada banyak perubah-
an. Sebab, saat kita mulai menyusun, 
terkadang AKN belum selesai.

Sumber data yang kita jadikan 
acuan harus betul-betul yang sudah fi-
nal. Kemudian manfaatkan betul-betul 
aplikasi yang ada karena ini menyang-
kut masalah angka dan validitas.

Kita memastikan bahwa IHPS 
sudah tercetak dengan kualitas yang 
baik dan jumlah sesuai dengan ke-
butuhan. Bekerja sama dengan Biro 
Humas untuk melakukan embargo de-
ngan mengundang media supaya IHPS 
dapat dipahami dengan mudah dalam 
memberitakan hasil pemeriksaan BPK. 
Kami juga bekerja sama de ngan Biro 
Setpim untuk menyiapkan pidato 
ketua untuk penyerahan ke DPR, DPD 
dan Presiden.

Pada IHPS II, apa tema atau fokus 
hasil pemeriksaan BPK. Menurut 
Bapak apa hasil yang signifikan?

Ada empat tema fokus yang me-
nyangkut kebutuhan masyarakat. Yak-
ni pemenuhan kebutuhan guru dan 
tenaga pendidik yang professional, 
kesehatan itu ada pengelolaan obat 
dalam pelayaan penyelenggaraan Ja-
minan Kesehatan Nasional (JKN), admi-
nistrasi kependudukan (ADMINDUK), 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP)

Mengenai hal tersebut kami sudah 
membuat bahan pendapat yang harus 

segera ditindaklanjuti oleh pemerintah 
karena menyangkut kebutuhan masya-
rakat luas. Suratnya sudah kami buat 
dan sudah ditandatangani oleh semua 
pimpinan BPK. Harapannya supaya apa 
yang terkait dengan pelayanan publik 
termasuk penyediaan obat dan segala 
macam bisa segera ditangani.

Bagaimanapun kalau ini tidak se-
gera disikapi oleh pemerintah, yang 
akan terkena dampak adalah masya-
rakat kecil. Kalau orang kaya tentu 
tidak terlalu pusing, tapi bagi masya-
rakat yang tidak mampu pasti akan 
kesulitan.

Kendala apa saja yang dihadapi 
oleh Ditama Revbang saat penyu-
sunan IHPS?

Kita bekerja dalam waktu yang 
sangat terbatas, sementara laporan ha-
sil pemeriksaan yang disampaikan ke 
kami terkadang masuk terlambat. Lalu, 
saat berdiskusi dengan pemeriksa, ada 
kalanya yang terlibat langsung de-
ngan pemeriksaan sedang melakukan 
pemeriksaan. Sehingga yang dikirim 
adalah orang-orang yang tidak tahu 
persis dengan hasilnya, sehingga pada 
saat diskusi sifatnya mengiyakan saja, 
ini yang mungkin menjadi kendala. 
Kita kan maunya apa yang kita pilih 
betul-betul signifikan, betul-betul 
menggambarkan laporan yang sebe-
narnya, sehingga nantinya apa yang 
kita keluarkan di IHPS betul-betul 
substansinya sama dengan permasa-
lahannya, tidak melenceng dari lapor-
an hasil pemeriksaan. Semuanya sih 
hanya waktu saja.

Bagaimana alur pengumpulan 
LHP dari setiap semester?

Pengumpulan LHP sudah diatur 
setiap semester. Aturan itu ada dalam 
Juknis penyusunan IHPS. Setiap LHP 
yang sudah diterbitkan, maka akan di-
kirim kepada Ditama Revbang, selan-
jutnya dibahas bersama-sama dengan 
perwakilan AKN.

Bagaimana upaya Bapak agar 
IHPS mudah dipahami publik?

Kita berusaha untuk membuat ba-
hasa dengan bahasa yang tidak teknis 
dan kita tambahkan infografis. Seka-
rang kita sudah mulai perbanyak in-
fografis bekerja sama dengan Humas. 
Kita juga mengadakan workshop kepa-
da media, supaya media juga bisa me-
mahami dengan mudah. Karena itukan 
bagian dari bagaimana memudahkan 
pemahaman terkait dengan IHPS.

 Bahasa teknis yang kurang dipa-
hami misalnya dalam konteks peme-
riksaan jalan. Kita kan periksa material 
dan segala macamnya. Hal semacam 
itu mungkin masyarakat umum tidak 
perlu tahu, masyarakat hanya ingin 
tahu ada penyelewengan atau tidak di 
situ, apakah sesuai spesifikasi atau ti-
dak, masyarakat tidak mau tahu secara 
detail. Hal seperti itu kita sampaikan 
dengan bahasa yang lebih sederhana.

Apa program atau rencana ke 
depan untuk IHPS?

Ya tentunya kami akan berusaha 
sebisa mungkin agar IHPS bisa disaji-
kan dengan bahasa yang sederhana, 
kalau misalnya cukup dengan infogra-
fis saja tentunya itu akan kami tam-
bahkan, sepanjang memang banyak 
yang memerlukan infografis. Ditama 
Revbang akan menysusun IHPS de-
ngan selalu menyesuaikan kebutuhan 
stakeholder.

IHPS merupakan produk resmi 
kelembagaan negara. Karena itu doku-
men resmi negara yang harus dijaga. 
Kami juga akan terus berkoordinasi 
dengan Biro Humas untuk membuat 
buku semacam IHPS untuk kepenting-
an publik dan media. l

Sumber data yang 
kita jadikan acuan 
harus betul-betul 
yang sudah final.
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Wajib 
Beradaptasi 
dengan 
Situasi
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B
utuh keberanian untuk menjadi anggota 
tim pemeriksa di Badan Pemeriksa Keu-
angan (BPK). Apapun tugas yang didapat 
harus dijalankan, meskipun kadang 
risikonya besar. Beratnya medan menuju 
lokasi, membuat seorang pemeriksa 

wajib pintar beradaptasi dengan situasi. Hal ini seperti 
yang kerap dihadapi oleh Arif Rahman Hakim, salah 
satu anggota tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Pro-
vinsi Sulawesi Tengah.

Pria yang akrab disapa Arman tersebut ditugas-
kan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada 
2011 sampai dengan 2016. Salah satu pengalaman 
yang tak bisa ia lupakan adalah kala melakukan pe-
meriksaan tematik terkait kinerja upaya pemerintah 
daerah dalam penyediaan akses air minum berbasis 
masya rakat yang layak dan berkelanjutan untuk ta-
hun anggaran 2014 dan Semester I tahun ang garan 
2015 di Pemda Morowali. Pemeriksaan tersebut di-
laksanakan pada September-November 2015.

“Selama menjadi anggota tim pemeriksa di BPK 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, perjalanan 
yang paling mengesankan buat saya, adalah saat 
melakukan pemeriksaan kinerja Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) di Kabupaten Morowali dan ke-
betulan salah satu derah yang disurvei ada di Menui 
Kepulauan,” kisah Arman kepada Warta Pemeriksa.

Arman menceritakan, medan berat harus ia tem-
puh saat melakukan pemeriksaan kinerja SPAM di 
Menui Kepualauan. Ia bersama tim harus menempuh 
jalan darat yang membu tuhkan waktu kurang lebih 
26 jam untuk tujuan ke Morowali terlebih dahulu. 
Alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke 

Morowali hanya kendaraan travel saja, di mana jad-
wal travel dalam satu hari hanya ada dua kali yaitu 
pagi dan sore.

“Perjalanan ke Morowali dari Palu pada waktu itu 
hanya dapat ditempuh melalui tranportasi darat, dan 
membutuhkan waktu kurang lebih 26 jam. Idealnya 
waktu tempuh Palu ke Morowali hanya 18 jam. Ka-
rena pada saat itu kondisi curah hujan sedang tinggi 
dan banyak tanah longsor yang menutup rute perja-
lanan sehingga memakan waktu lima jam menunggu 
jalan dibersihkan,” kata dia. 

Selain itu, mobil travel yang dipakai juga mogok 
hampir tiga jam karena kurang perawat an. Sehingga 
total waktu perjalanan mencapai 26 jam. “Kami pakai 
travel karena biaya tugas berangkat dan pulang 
pada saat itu per orang hanya Rp 900.000 ribu dan 
tidak cukup jika digunakan untuk perjalanan meng-
gunakan pesawat lewat Kendari.” 

Perjalanan menuju lokasi pemeriksaan bisa memakan waktu puluhan jam. 
Pemeriksa harus bisa beradaptasi dengan fasilitas ala kadarnya yang ada di lokasi.
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Dia menceritakan, kondisi infrastruktur di Morowa-
li tidak seperti di daerah Jawa. Arman beserta rekan-
nya harus melintasi gunung, turunan lembah yang 
disetiap sisinya ada jurang. Menurut dia, kondisi itu 
sangat menegangkan karena kalau mobil terpeleset 
bisa masuk jurang. Gunungnya pun rawan longsor. 

“Jadi ada dua kemungkinan terjadi kecelakaan, 
antara terkena longsor dan masuk jurang. Dan kalau 
sampai terjebak longsor kami harus menunggu 3 
sampai 5 jam. Kecemasan kami tidak hanya sampai di 
situ, Kami juga harus melewati tiga kabupaten yakni 
Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan 
Kabupaten Poso. Ketika melintasi Kabupaten Poso 
kami agak cemas, apalagi jika malam. Karena yang 
ditakutkan itu bentrokan antara teroris pendukung 
Santoso dan Polisi, karena waktu itu kan masih ramai 
isu teroris Santoso. Di situ kami hanya bisa berdoa,” 
jelas pria berusia 37 tahun ini.

Ketika sampai di Morowali, tugas berat sudah me-
nanti. Arman dan tim harus memetakan kemana saja 
tujuannya. Perjuangan berat Arman menuju Menui 
Kepulauan yang merupakan salah satu daerah sangat 
kekurangan air bukan hanya itu. Perjalanan ke Menui 
Kepulauan harus ditempuh dimulai dari perjalanan 
darat Kabupaten Morowali ke Provinsi Sulawesi Teng-
gara (Kendari) selama delapan jam. Setelah dari Ken-
dari butuh waktu lagi empat jam naik kapal kecil ke 
pelabuhan Menui, dan dari pelabuhan Menui masih 
butuh waktu 2 jam lagi untuk bisa ke lokasinya meng-
gunakan perahu kecil tanpa pengaman. Bahkan, kata 

dia, nahkodanya pun tidak menggunakan kompas 
hanya mengandalkan arah angin. 

“Dalam hati saya berpikir, kita kerja sampai sebe-
gitu bahayanya. Tapi semua itu kami jalani dengan 
niat tulus untuk bekerja, meski agak cemas juga, kalau 
seandainya tiba-tiba ada ombak besar,” lanjut Arman.

Ketika sudah sampai di Menui Kepulauan, Arman 
dan tim juga harus berjuang keras demi mencapai 
lokasi yang akan dituju. Bahkan tim hanya menginap 
di sebuah losmen ala kadarnya yang juga satu-satu-
nya di lokasi tersebut. Untuk menuju ke penam-
pungan air bersih yang dikelola oleh warga setem-
pat, Arman dan rombongan naik mobil APV. Kata 
Arman, itu satu-satunya mobil yang ada di Menui 
Kepulauan.

“Mobil itu biasanya digunakan warga setempat 
untuk membawa orang sakit. Karena tidak ada 
kendaraan lagi, akhirnya satu APV diisi 10 orang. 
Dan Menui Kepulauan itu daerahnya pegunungan, 
kita naik APV itu tanpa tempat duduk, karena mo-
bilnya sudah dimodifikasi tanpa tempat duduk,” 
Arman mengisahkan. 

Sesampainya di lokasi, Arman menemukan 
fakta bahwa sumber mata air yang ada satu-satu-
nya dari gunung itu di ambil dari gua dari sumber 
Stalaktit yang ditampung. Arman beserta rekan-
nya berada di lokasi pemeriksaan selama kurang 
lebih tiga hari. 

Mereka terpaksa mandi menggunakan air laut 
karena minimnya fasilitas air bersih. “Tapi kalau 
minum diambil dari air yang dari gunung itu. 
Kalau makanan kita memang bawa stok sendiri, 
tapi hanya mi instan dan roti, jadi setiap hari kami 
ha nya makan mi instan dan roti saja selama di Me-
nui,” ujar dia. 

Arman berharap pemerintah dapat terus me-
ningkatkan fasilitas air bersih di berbagai daerah, 
terutama untuk ketersedian air bersih bagi warga 
Menui Kepulauan. Sebab, air bersih adalah salah 
satu sumber utama kehidupan masyarakat. l
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Tingkatkan 
Tindak Lanjut LKPD
DPD RI sangat berharap BPK dapat lebih tegas dalam 
hal rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.
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I
HPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 
(TLRHP) sampai dengan tahun 2017 atas LHP 
yang diterbitkan tahun 2005-2017. Hasil pe-
mantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan 
tahun 2005-2009 disajikan secara umum. 

Sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diter-
bitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan 
tahun 2015-2017 disajikan menurut entitas ke-
menterian/lembaga, pemerintah provinsi/ kabupa-
ten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa ber-
dasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan ke-
pada orang dan/atau badan yang berwenang un-
tuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Un-
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan 
secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti 
rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan 
jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tin-
dak lanjut atas rekomendasi tersebut. 

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil pe-
nelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 
kelompok status yaitu tindak lanjut telah sesuai 
dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai 
dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditin-
daklanjuti, rekomendasi tidak dapat ditindaklan-
juti. 

Ketua komite IV Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) Ajiep Padindang me-
nyoroti temuan dan tindak lanjut yang ada dalam 
IHPS II 2017 terkait laporan keuangan pemerintah 
daerah (LKPD). Ajiep melihat masih ada kekurang-
an dalam IHPS Semester II 2017. Menurutnya, ada 
daerah terlambat atau tidak tepat waktu menye-
rah kan LKPD, namun masih bisa memperoleh WTP. 
‘’Masa lebih tiga bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran baru diserahkan ke BPK, diberi WTP,’’ ujar 
Ajiep.

Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan itu ber-
harap pemeriksa tidak hanya fokus pada laporan 
administrasi keuangan, tapi juga soal kepatuhan 
entitas. “Walaupun mungkin saja daerah itu lambat 
serahkan LKPD-nya karena masih ada pekerjaan 
fisik di bulan Februari atau Maret, tapi administra-
sinya bisa selesai akhir Desember.”

Ajiep juga menyoroti jumlah temuan yang 
tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil 
pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah, 
BPK memantau 92.889 rekomendasi atas hasil 
pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp28,06 
triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah 

tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti 
sesuai dengan rekomendasi sebanyak 52.622 reko-
mendasi (56,6 persen) senilai Rp5,56 triliun. 

Kemudian, sebanyak 29.898 rekomendasi (32,2 
persen) senilai Rp8,99 triliun belum sesuai de-
ngan rekomendasi, sebanyak 10.212 rekomendasi 
(11 persen) senilai Rp13,29 triliun belum ditin-
daklanjut. Adapun sebanyak 157 rekomendasi (0,2 
persen) senilai Rp215,80 miliar tidak dapat ditin-
daklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas 
telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/
penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp3,84 
triliun.

Ajiep mengatakan, DPD RI sangat berharap 
BPK dapat lebih tegas dalam hal rekomendasi 
yang tidak dapat ditindaklanjuti. ‘’Sangat jarang ki-
ta lihat BPK menyerahkan ke APH (Aparat Penegak 
Hukum) kalau rekomendasi sudah tidak bisa ditin-
daklanjuti. Sebaiknya BPK tegas dalam soal tindak 
lanjut ini,’’ ujar Ajiep.

Ia menekankan, DPD RI akan serius mengkaji 
beberapa temuan dalam IHPS II 2017. Salah satu-
nya mengenai LKPD DKI terkait rumah susun 
dan adanya dana sumbangan pengusaha. Hasil 
pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan 
rusunawa TA 2016 dan semester I 2017 belum 
sepenuhnya efektif, karena masih terdapat perma-
salahan di antaranya Pemprov DKI Jakarta belum 
memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP) 
dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan (RP3) sebagai amanat dari Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Per-
mukiman.
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BPK juga menemukan, Pemprov 
DKI Jakarta belum mengoptimalkan 
peran swasta dalam pemenuhan ke-
butuhan Rumah Susun Murah (RSM) 
secara memadai, belum optimal dalam 
melakukan penyelesaian permasalahan 
tunggakan rusunawa. Upaya penyele-
saian permasalahan tunggakan sewa 
rusunawa belum optimal dimana DPR-
KP maupun UPRS belum pernah me-
lakukan telaah atas permasalahan tung-
gakan rusun dan belum melakukan 
identifikasi dan pemetaan profil peng-
huni rusun berdasarkan kemampuan 
ekonomi maupun profil perilaku peng-
huni rusun.

Selain itu, Ajiep menuturkan, DPD 
juga akan serius menindaklanjuti ma-
salah temuan impor beras, gula dan 
lainnya di Kementerian Perdagangan. 
Menurut dia, mestinya BPK menindak-
lanjuti dengan pemeriksaan kinerja soal 
impor yang sering diributkan. ‘’Saya 
pernah menyampaikan penolakan pada 
impor gula karena khawatir ada masa-
lah, ternyata benar adanya,’’ kata dia.

Terkait opini LKPD, hasil pemerik-
saan atas seluruh (542) LKPD Tahun 
2016, BPK memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 (70 
persen) LKPD, opini Wajar Dengan Pe-
ngecualian (WDP) atas 141 (26 persen) 
LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pen-
dapat (TMP) atas 23 (4 persen) LKPD. 
Berdasarkan tingkat pemerintahan, opi-

ni WTP dicapai oleh 31 dari 34 peme-
rintah provinsi (91 persen), 275 dari 415 
pemerintah kabupaten (66 persen), dan 
72 dari 93 pemerintah kota (77 persen). 
Capaian opini tersebut telah melam-
paui target kinerja keuangan daerah bi-
dang penguatan tata kelola pemerintah 
daerah/program peningkatan kapasitas 
keuangan pemerintah daerah yang di-
tetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Apabila dibandingkan dengan ca-
paian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 
2016 mengalami peningkatan yang di-
tunjukkan dengan kenaikan opini WTP 
sebesar 12 poin persen, yaitu dari 58 
persen pada LKPD Tahun 2015 menjadi 
70 persen pada LKPD Tahun 2016. Pada 
LKPD Tahun 2015, sebanyak 313 dari 
542 LKPD memperoleh opini WTP (58 
persen), sedangkan pada LKPD tahun 
2016 sebanyak 378 dari 542 LKPD mem-
peroleh opini WTP (70 persen). Selain 
kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi 
kenaikan opini dari opini Tidak Wajar 
(TW) atau TMP menjadi opini WDP se-
banyak 15 LKPD. 

Perkembangan opini selama 5 ta-
hun terakhir menunjukan mengalami 
perbaikan. Selama periode tersebut, 
LKPD yang memperoleh opini WTP 
naik sebanyak 47 poin persen, yaitu 
dari 23 persen pada LKPD Tahun 2012 
menjadi 70 persen pada LKPD Tahun 
2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang 
memper oleh opini TMP mengalami pe-
nurunan sebanyak 11 poin persen dari 
15 persen pada LKPD Tahun 2012 men-
jadi 4 persen pada LKPD Tahun 2016.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, 
LKPD Tahun 2016 terdiri atas 34 LK 
pemprov, 415 LK pemkab, dan 93 LK 
pemkot. Hasil pemeriksaan atas 5 LKPD 
Tahun 2016 yang dilaporkan dalam 
IHPS II Tahun 2017 ini, BPK memberikan 
opini WTP atas 3 LKPD, dan opini WDP 
atas 2 LKPD. Hasil pemeriksaan atas 5 
LKPD mengungkapkan 76 temuan yang  
memuat 109 permasalahan yang terdiri 
atas 63 permasalahan Sistem Pengen-
dalian Intern (SPI) dan 46 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan senilai 
Rp5,00 miliar. l

Saya pernah 
menyampaikan 
penolakan pada 
impor gula 
karena khawatir 
ada masalah, 
ternyata benar 
adanya.

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi 
Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah 
(Periode 2015-2017)
Total rekomendasi: 92.889 (Nilai Rp28,06 triliun)

Tindak lanjut 
sesuai rekomendasi: 

52.622 (Rp5,56 triliun)

Belum sesuai 
rekomendasi: 29.898 
(Rp8,99 triliun)

Belum 
ditindaklanjuti: 
10.212 
(Rp13,29 triliun) 

Tidak dapat 
ditindaklanjuti: 157 

(Rp215,80 miliar)

56,6%32,2%

11%

0,2%
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R
ima Profita Dewi awalnya ha-
nya iseng-iseng menjadi agen 
penjual dari sebuah perusahaan 
biro perjalanan. Namun siapa 
sangka, sikap coba-coba pe-
gawai Direktorat Perencanaan 

Strategis dan Manejemen Kinerja Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut berhasil 
mendatangkan pendapatan hingga ratusan 
juta rupiah. 

Rima memulai bisnisnya sejak enam 
tahun lalu. Ia menjadi agen penjual dari per-
usahaan biro perjalanan bernama Via.com. 
Berbekal uang Rp500 ribu sebagai deposit, 
Rima memberanikan diri bergabung dengan 
perusahaan asal India tersebut.

Kala itu, Via.com hanya melayani pem-
belian tiket pesawat dan tur. Namun, peru-
sahaan itu terus berkembang dengan me-
nawarkan tiket kereta, hotel, hingga jualan 
pulsa. ‘’Saya mulai sekitar enam tahun lalu, 
awalnya iseng-iseng, karena saya suka ber-
bisnis,’’ ujar Rima kepada Warta Pemeriksa. 

Dengan modal Rp500 ribu yang ia setor-
kan, Rima mendapat akun, password untuk 
membuka portal, telepon, dan aplikasi per-
pesanan. Saat itu, Rima yang masih bekerja 
di auditoriat, mengaku harus bekerja keras 
mempromosikan usahanya.

Kelebihan dari bisnisnya itu adalah harga 
yang ditawarkan sama dengan harga dari 
maskapai dan sama dengan harga yang di-
berikan oleh perusahaan travel online lainnya 
seperti Traveloka.

Selain itu, dia menyediakan bukti pembe-
lian asli meskipun Via.com juga menyediakan 
bukti pembayaran dengan logo resmi me-

reka. Tiket asli maskapai diberikan jika ada 
pelanggan yang memintanya. 

Rima mengaku bisnis tersebut tak meng-
ganggu pekerjaan utamanya di BPK. Akan 
tetapi, dia harus stand by 24 jam untuk me-
layani pelanggan yang ingin membeli tiket. 
‘’Kalau sedang di rumah, saya harus stand 
by 24 jam. Jadi, saya melayani pembelian 
pelang gan lewat ponsel hingga laptop,” kata 
dia. 

Pelanggannya sebagian besar berasal 
dari lingkungan BPK. Rima memberikan ske-
ma pembayaran yang fleksibel. Pegawai BPK 
tidak harus membayar saat memesan tiket. 
Tapi bisa menunggu sampai uang dari kantor 
telah cair. Menurut dia, bisnis dengan skema 
pembayaran tersebut sudah biasa terjadi di 
lembaga pemerintahan. 

Berkat fleksibilitas pembayaran tersebut, 
akhirnya banyak yang berminat menggu-
nakan jasanya dalam memesan tiket, baik itu 
pesawat ataupun hotel. Apalagi, Rima mem-
perlakukan pelanggannya seramah mungkin 
dan dengan prinsip kekeluargaan. 

Modal Kecil, 
Untung Besar

Salah satu tantangan terbesar menjalani bisnis penjualan tiket daring adalah soal waktu.

Kalau sedang 
di rumah, saya 
harus stand by 
24 jam. Jadi, 
saya melayani 
pembelian 
pelanggan 
lewat ponsel 
hingga 
laptop.
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Rima mengatakan, meskipun pem-
bayaran bisa dilakukan belakangan, 
bukan berarti hal tersebut ia terapkan 
tanpa perhitungan. ‘’Kita kan tahu, ka-
dang ada satker yang cepat, ada yang 
lama. Jadi ya sudah kita tunggu, tapi 
saya follow up juga, atau saya diamkan 
dulu, kalau mau pesan lagi baru saya 
kasih tau,’’ jelas dia.

Dari sistem yang dibangunnya ter-
sebut, Rima bisa mendapatkan komisi 
yang cukup besar dari maskapai. Rima 
mengaku bisa meraup ratusan juta 
dalam setahun hanya dari komisi. No-
minalnya sekitar Rp200 juta. 

Padahal, ungkap Rima, bisnisnya 
dijalani dengan santai dan tak memi-
kirkan target pendapatan. Bahkan, ia 
hanya mempromosikan Via.com dari 
mulut ke mulut. Tapi karena pasarnya 
instansi, dia bisa mendapatkan pesan-
an yang cukup banyak. Apalagi saat 
akhir tahun, saat sejumlah instansi 

ingin menghabiskan anggaran. Namun 
menurutnya, pesanan tiket saat musim 
mudik justru malah tidak meningkat. 
Hal itu dikarenakan pelanggan sudah 
mencari tiketnya sejak jauh-jauh hari. 

Rima mengungkapkan, salah satu 
tantangan terbesar menjalani bisnis 
penjualan tiket daring ini adalah soal 
waktu. Maklum, dia harus bersedia 
dihubungi kapan saja oleh pelanggan. 
‘’Jadi kadang-kadang kalau kita lagi 
tidur ada yang pesan, nolaknya susah, 
apalagi butuh cepat,’’ katanya.

Tantangan lainnya adalah menjaga 
pelanggan. Misalnya saat pelanggan 
meminta reschedule atau refund. Per-
mintaan ini kadang harus dipenuhi 
Rima dengan penuh kesabaran. Sebab, 
respons dari agen pusat terkadang 
tak selalu cepat. Sehingga, Rima harus 
menunggu kabar dan mencoba men-
jelaskannya kepada pelanggan untuk 
bersabar. 

Perkara refund kadang juga tak 
mu dah karena butuh waktu untuk 
mencairkan uang tersebut. Tapi, yang 
paling membuatnya ketar ketir adalah 
saat pemesanan banyak, uangnya ti-
dak cukup. Ia harus mencari pinjaman 
sebagai dana talangan. Rima meng-
aku, sampai saat ini masih bisa menja-
lakan perannya baik sebagai seorang 
ibu, pegawai BPK, maupun bisnis travel 
daring ini. 

Rima mengatakan, hal yang paling 
utama dalam menjalankan bisnnya 
adalah kejujuran. Karena, sering ia 
menjumpai ada pelanggan yang me-
minta bukti pembayaran tidak sesuai 
dengan nominal transaksi. Oleh karena 
itu, ia berusaha untuk selalu membuat 
bukti pembayaran sesuai dengan 
harga tiket. ‘’Kalau bisa saya jangan 
sampai begitu, takut jadi masalah juga 
kalau ada pemeriksaan. Saya berusaha 
sesuai harga tiket,’’ ujar dia. l
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1 Ramadhan 04:25 04:35 05:51 06:12 11:53 15:14 17:47 18:59

2 Ramadhan 04:25 04:35 05:51 06:12 11:53 15:14 17:47 18:59

3 Ramadhan 04:25 04:35 05:51 06:12 11:53 15:14 17:47 18:59

4 Ramadhan 04:25 04:35 05:51 06:12 11:53 15:14 17:47 18:59

5 Ramadhan 04:25 04:35 05:52 06:13 11:53 15:14 17:47 19:00

6 Ramadhan 04:25 04:35 05:52 06:13 11:53 15:14 17:47 19:00

7 Ramadhan 04:26 04:36 05:52 06:13 11:53 15:14 17:47 19:00

8 Ramadhan 04:26 04:36 05:52 06:13 11:53 15:14 17:47 19:00

9 Ramadhan 04:26 04:36 05:52 06:13 11:53 15:14 17:47 19:00

10 Ramadhan 04:26 04:36 05:52 06:14 11:53 15:14 17:47 19:00

11 Ramadhan 04:26 04:36 05:53 06:14 11:53 15:14 17:47 19:00

12 Ramadhan 04:26 04:36 05:53 06:14 11:53 15:14 17:47 19:00

13 Ramadhan 04:26 04:36 05:53 06:14 11:54 15:15 17:47 19:00

14 Ramadhan 04:26 04:36 05:53 06:15 11:54 15:15 17:47 19:01

15 Ramadhan 04:26 04:36 05:53 06:15 11:54 15:15 17:47 19:01

16 Ramadhan 04:26 04:36 05:54 06:15 11:54 15:15 17:47 19:01

17 Ramadhan 04:27 04:37 05:54 06:15 11:54 15:15 17:47 19:01

18 Ramadhan 04:27 04:37 05:54 06:15 11:54 15:15 17:47 19:01

19 Ramadhan 04:27 04:37 05:54 06:16 11:54 15:15 17:48 19:01

20 Ramadhan 04:27 04:37 05:54 06:16 11:55 15:16 17:48 19:01

21 Ramadhan 04:27 04:37 05:55 06:16 11:55 15:16 17:48 19:02

22 Ramadhan 04:27 04:37 05:55 06:16 11:55 15:16 17:48 19:02

23 Ramadhan 04:28 04:38 05:55 06:17 11:55 15:16 17:48 19:02

24 Ramadhan 04:28 04:38 05:55 06:17 11:55 15:16 17:48 19:02

25 Ramadhan 04:28 04:38 05:56 06:17 11:56 15:17 17:48 19:02

26 Ramadhan 04:28 04:38 05:56 06:17 11:56 15:17 17:49 19:03

27 Ramadhan 04:28 04:38 05:56 06:18 11:56 15:17 17:49 19:03

28 Ramadhan 04:29 04:39 05:56 06:18 11:56 15:17 17:49 19:03

29 Ramadhan 04:29 04:39 05:57 06:18 11:56 15:17 17:49 19:03

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYA’

Jadwal Imsakiyah
RAMADHAN 1439 H / 2018 M

PROVINSI DKI JAKARTA
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Pemeriksaan 
Geospasial 
Terus 
Dikembangkan

Berawal dari 
pemeriksaan 
bidang kehutanan, 
teknologi 
geospasial bisa 
dimanfaatkan 
untuk melakukan 
beragam 
pemeriksaan.

esri.com
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B
eralih tugas ke daerah tidak 
membuat Whidas Prihantoro 
kehilangan motivasi untuk ber-
kembang. Keahliannya sebagai 
pemeriksa yang gemar meman-
faatkan teknologi geospasial 

tidak terhenti saat ia dipindahkan ke Badan 
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Gorontalo 
sejak lima tahun lalu. Sebelumnya pria 37 
tahun itu bertugas di Auditoriat Keuangan 
IV Kantor Pusat BPK sejak ia diterima sebagai 
aparatur sipil negara di lembaga tinggi nega-
ra ini sebelas tahun silam.

Di AKN IV itulah Widhas mengasah ke-
mampuan dalam memanfaatkan teknologi 
geospasial dalam bidang kehutanan. Ber-
mula dari mengikuti pelatihan pemanfaatan 
geospasial tentang tsunami Aceh pada satu 
dasarwarsa lalu, Widhas dan rekannya Tjokor-
da Gde Budi Kusuma mulai tertarik menerap-
kan teknologi ini di bidang yang menjadi 
ruang lingkup pemeriksaan di AKN IV. “Saya 
lihat ini bisa dilihat untuk pemeriksaaan ke-
hutanan,” katanya kepada Warta Pemeriksa 
pertengahan April lalu. 

Pucuk dicinta ulam tiba. Terobosan Wid-
has memanfaatkan teknologi geospasial di 
bidang kehutanan mendapatkan sambutan 
positif dari Auditor Utama IV waktu itu. Me-
nurut Widhas, bosnya senang karena hasil 
pemeriksaan menyajikan banyak gambar dan 
mudah dipahami. Selama ini pemeriksaan 
bidang kehutanan lebih banyak berupa tulis-
an. “Banyak foto kami sajikan, ternyata bos 
senang,” ujarnya. 

Buntut kepuasan pimpinan, Widhas dimin-
ta menularkan kemampuannya kepada peme-
riksa lain. Jadilah semakin banyak pemeriksa 
di AKN IV yang mengasah skill-nya dengan 
teknologi geospasial. Saban tahun Widhas 
mengajar pemanfaatan informasi geospasial 
untuk pemeriksaan bidang kehutanan.

Penerapan Geospasial
Dalam seminar di Fakultas Geografi Univer-

sitas Gadjah Mada November tahun lalu, De-
puti Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan 
Informasi Geospasial, M Arief Syafi’i menga-
takan informasi geospasial memungkinkan 
pemakainya untuk mengetahui objek dan akti-
vitas objek di suatu tempat. Kemampuan inilah 
yang bisa dimanfaatkan BPK untuk memeriksa 
objek-objek yang secara fisik sulit dijangkau. 

Bahkan lewat geospasial bisa diketahui isi ob-
jek pada beberapa tahun ke belakang. Inilah 
yang coba diterapkan oleh Widhas.

Setelah tidak di AKN IV, kebiasaan Widhas 
menggunakan teknologi geospasial tidak 
berhenti. Ia berpikir keras untuk memanfaa-
tkan teknologi ini di ruang lingkup pemerik-
saan di BPK Perwakilan Gorontalo tempat ia 
mengemban tugas saat ini. Hasilnya, ia mem-
bidik kebijakan tata ruang Kota Gorontalo 
sebagai objek yang bakal diperiksa pada tiga 
tahun lalu.

Dengan menggunakan teknologi geos-
pasial, Widhas meyakini pemeriksaan ini akan 
menghasilkan kualitas pemeriksaan yang 
lebih tepat dan terperinci. “Ini adalah pemerik-
saan dengan teknologi geospasial yang perta-
ma di BPK Perwakilan se-Indonesia,” ucapnya. 

Pemeriksaan itu berlangsung 30 hari pa-
da Agustus-September 2015. Pengujian den-
gan uji petik (sampling) yang menggambar-
kan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan 
penataan ruang di Kota Gorontalo. Uji petik 
yang dilakukan adalah pengujian kepatuhan 
terhadap peraturan, dan pengujian atas 
kinerja. Salah satu perangkat pemeriksaan 
yang digunakan adalah Geographical Infor-
mation System (GIS) untuk melakukan analisa 
risiko dan menguji aspek spasial. 

Analisa pertama membandingkan peta 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 
Kota dan Provinsi Gorontalo menggunakan 
perangkat lunak atau software GIS. Hasilnya 
diketahui ada perbedaan luas penggunaan 
pola ruang antara RTRW Kota dengan Provin-
si Gorontalo.

Selain itu juga terdapat perbedaan fungsi 
pola ruang pada lokasi yang sama. Perbe-
daan ini membuat kebijakan yang tidak har-
monis antar-institusi. Hasilnya pemerintah 
menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) 
pada wilayah yang ditetapkan sebagai lahan 
pertanian. Ini berdampak terjadinya alih 
fungsi lahan. 

Kesalahan dalam kebijakan tata ruang di 
Gorontalo juga disebabkan ketidakakuratan 
informasi. Melalui geospasial dapat diketa-
hui penetapan Pemerintah Kota Gorontalo 
terhadap ruang terbuka hijau tidak didasar-
kan informasi yang akurat. Pemerintah Kota 
Gorontalo menetapkan ruang terbuka hijau 
di lahan yang sudah lama menjadi daerah 
permukiman. Ini membuat peraturan daerah 

Mereka 
senang 
diperiksa 
BPK. Mereka 
minta data 
yang kami 
miliki untuk 
dijadikan 
referensi 
pemerintah 
daerah.
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tidak sesuai fakta di lapangan. Jika dipaksakan, 
ini akan membuat banyak pihak seolah-olah me-
langgar peraturan daerah.

 Padahal peraturan daerah mengenai ruang 
terbuka hijau dipaksakan dan tidak sesuai kondisi 
fakta di lapangan. “Seharusnya ruang terbuka di-
carikan lahan yang masih kosong,” kata Widhas. 

Ada juga kesalahan akibat lemahnya sumber 
daya manusia di pemerintah daerah. Penetapan 
tata ruang dan wilayah sudah benar dan sesuai 
kondisi di lapangan. Namun ada instansi lain 
yang menerbitkan izin pemanfaatan lahan yang 
tidak sesuai peruntukkan dalam tata ruang dan 
wilayah tadi. 

Usut punya usut ternyata aparatur di instansi 
yang menerbitkan izin tak sesuai peraturan dae-
rah tentang tata ruang dan wilayah tidak memi-
liki kemampuan membaca informasi geospasial. 
Pemeriksa BPK menunjukkan kesalahan itu kepa-
da aparatur sipil di lingkup pemerintah daerah. 
Widhas mengatakan, pemeriksa BPK menjelaskan 
mengenai informasi geospasial untuk bahan per-
timbangan menerbitkan izin apapun.

Proses yang seharusnya berupa pemeriksaan 
BPK kepada pemerintah malahan berlangsung 
seperti pelatihan. Para pegawai pemerintah justru 
mengapresiasi pemeriksaan tim pemeriksa BPK 
yang dipimpin Widhas. “Mereka senang diperiksa 
BPK. Mereka minta data yang kami miliki untuk di-
jadikan referensi pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Widhas, penggunaan geospasial tidak 
hanya untuk menyoroti kebijakan tata ruang. Pe-
meriksaan kebijakan bidang pembangunan infras-
truktur hingga penerimaan pendapatan asli daerah 

juga bisa menggunakan basis informasi geospasial. 
“Informasi geospasial bisa diterapkan untuk peme-
riksaan apa saja,” katanya. Pemanfaatan informasi 
geospasial bergantung pada inisiatif pemeriksa 
untuk memperbaiki kualitas pemeriksaan.

DI BPK, penggunaan informasi geospasial 
belum masif karena sumber daya manusia yang 
mengerti tentang teknologi ini masih terbatas. 
Namun informasi tentang teknologi geospasial 
bisa diterapkan untuk beragam pemeriksaan 
sudah mulai tersebar dan tidak terpusat di AKN IV 
yang mengawali penggunaan teknologi ini.

Penyebaran penerapan geospasial juga dise-
babkan tersebarnya SDM di AKN IV yang sudah 
beralih tugas ke institusi lain di dalam BPK atau 
berpindah tugas ke daerah seperti yang dialami 
Widhas. Jadinya penerapan geospasial untuk 
pemeriksaan tersebar dari mulut ke mulut atau 
dikenal dengan sebutan getok tular.

Menurut Widhas, penerapan geospasial se-
makin mudah diterima karena manfaatnya bisa 
dirasakan langsung. Artinya, penerapan tekno-
logi ini pada beragam pemeriksaan sudah pasti 
didukung oleh pimpinan BPK.

Ini membuat pemeriksa lebih mudah meng-
utak-atik metodologi pemeriksaan. Hanya saja, 
kebutuhan pendanaan yang besar dalam peng-
gunaan informasi geospasial menjadi kendala teru-
tama di BPK Perwakilan yang anggaran terbatas.

Kendati demikian bukan berarti upaya untuk 
memaksimalkan informasi geospasial di peme-
riksaan daerah menjadi mandeg hanya karena 
masalah anggaran. “Coba dulu, pasti ada jalan,” 
katanya. l

programsetapak.org
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Warta BPK 
RAIH PENGHARGAAN

Majalah BPK 
sudah beberapa 
kali mendapat 
penghargaan dari 
beberapa instansi.

Dengan penghargaan ini, hendaknya penge-
lola majalah di BPK terus bekerja keras untuk 
memperoleh hasil yang semakin baik.
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W
arta BPK (sekarang Warta 
Pemeriksa) meraih peng-
hargaan Bronze Award 
dalam kompetisi PR 
Indonesia Award (PRIA) 
yang diselenggarakan 

oleh PR Indonesia di Surabaya, 29 Maret 2018. PR 
Indonesia merupakan lembaga yang bergerak di 
bidang pengembangan kompetensi kehumasan 
(public relations) di Indonesia. Warta BPK mempe-
roleh penghargaan Bronze Award untuk kategori 
Media Cetak Internal (owned media).

Aspek penilaian media internal bukan 
hanya cover, isi secara keseluruhan juga di-
nilai apakah sesuai atau tidak dengan visi 
misi dan tujuan perusahaan atau organisasi. 
Kepala Direktorat Litbang BPK Gunarwanto 
menyatakan, penghargaan ini menjadi bukti 
pengakuan para professional di bidang kehu-
masan terhadap kualitas Warta BPK.

Ia menilai, majalah adalah salah satu media 
yang bisa digunakan oleh organisasi untuk 
berkomunikasi dengan pemangku kepen-
tingan. Oleh karena itu, harus dikelola secara 
serius dengan kualitas yang baik dalam hal 
desain majalah, sampul muka yang menarik, 
dan tentunya isi majalah harus menarik, enak 
dibaca, dan bisa memberikan informasi yang 
bermanfaat untuk pembaca.

Gunarwanto menambahkan, penghargaan 
ini menjadi imbalan atas kerja keras para pe-
ngelola Warta BPK, baik redaksi dan sekretariat, 
serta dukungan manajemen di Biro Humas dan 
Kerjasama Internasional BPK. Selain itu, berkat 
adanya arahan dari pimpinan di BPK. ‘’Dengan 
penghargaan ini, hendaknya pengelola majalah 
di BPK terus bekerja keras untuk memperoleh 
hasil yang semakin baik,’’ Gunarwanto.

Ia mengungkapkan, penghargaan kepa-
da Warta BPK bukan yang pertama kalinya. 
Sebelumnya pada Februari 2011, Warta BPK 
dianugerahi Gold Award Winner dalam ajang 
penghargaan Indonesia Inhouse Magazine 
Award (InMA) yang diselenggarakan oleh Seri-
kat Perusahaan Pers (SPS) di Jambi. Edisi yang 
mendapat penghargaan adalah edisi khusus 
ASEANSAI. Kemudian, pada 8 Februari 2013 
mendapat penghargaan tertinggi Gold Award 
Winner untuk kategori The Best Government 
Inhouse Magazine dari SPS, yaitu edisi 4 Volu-
me II April 2012 dengan judul cover ‘Pemekar-
an Daerah Masih Perlukah?’. Warta BPK juga 
memperoleh penghargaan Bronze Winner 
Award untuk edisi 07 Volume VI Agustus 2016, 
dengan judul cover ‘Data Pangan Tidak Akurat’.

Pada perkembangannya, majalah BPK kini 
berganti nama dari Warta BPK menjadi Warta 
Pemeriksa. ‘’Pengelola Warta Pemeriksa, baik 
yang ada di redaksi dan sekretariat harus terus 
menjaga kekompakan, dan bisa membuat ma-
jalah yang menarik desainnya dan berkualitas 
isinya. Yaitu, enak dibaca dan bermanfaat bagi 
pembaca,’’ ujar dia.

Founder dan Pemimpin Redaksi Majalah 
PR INDONESIA Asmono Wikan mengatakan, 
metode penjurian sangat khas, kredibel, dan 
terpercaya. ‘’Dilakukan oleh tim dewan juri dari 
unsur-unsur pakar PR, praktisi PR, konsultan/
agensi PR, tokoh asosiasi/organisasi PR, foto-
grafer dan jurnalis senior, pakar media sosial, 
praktisi desain dan branding, serta PR Indone-
sia,’’ katanya. Kompetisi PRIA 2018 diikuti oleh 
perusahaan swasta nasional dan multinasioal, 
BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, pemerintah 
daerah, lembaga, kemenerian, hingga per-
guruan tinggi. l

Dengan penghargaan ini, hendaknya penge-
lola majalah di BPK terus bekerja keras untuk 
memperoleh hasil yang semakin baik.
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meng-
apresiasi pemerintah yang telah menye-
lesaikan dan menyampaikan Laporan 
Ke uangan Pemerintah Pusat atau LKPP 
(unaudited) Tahun 2017 dengan tepat wak-

tu. LKPP diserahkan langsung oleh Menteri Ke uangan 
Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara di Auditorium BPK Pusat, Jakarta, 
Rabu (28/3). 

Seperti diketahui,  laporan keuangan pemerintah 
harus diserahkan kepada BPK untuk diperiksa paling 
lambat tiga bulan setelah tahun anggaran selesai. 
Adapun BPK harus menyelesaikan pemeriksaan pa-
ling lambat dua bulan setelah laporan diserahkan. 

Ketua BPK mengatakan, ketepatan waktu 
penyam paian laporan keuangan tersebut menggam-
barkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBN yang baik dari seluruh pengguna anggar-
an. “Dalam hal ini menteri, pimpinan lembaga dan 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,” 
kata Ketua BPK dalam sambutannya. 

LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah pusat atas pelaksanaan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara (APBN). LKPP adalah konso-
lidasi dari 86 laporan keuangan kementerian dan lem-
baga (LKKL) dan satu  laporan keuangan ben dahara 
umum negara (LKBUN). Dengan demikian, kualitas 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pemerintah 
pusat ditentukan oleh kesesuaian LKKL dan LKBUN 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Untuk menilai kesesuaian tersebut dengan 
standar akuntansi dimaksud, BPK melakukan peme-
riksaan atas seluruh LKKL dan LKBUN. “Jadi pertang-
gungjawaban pelaksanaan APBN tidak menjadi 

tanggung jawab Menteri Keuangan saja, tetapi juga 
menjadi tanggung jawab menteri dan pimpinan lem-
baga di pemerintahan pusat,’’ kata Ketua BPK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 
yang dikelola oleh pemerintah merupakan alat atau 
instrumen negara untuk mencapai kesejahteraan 
rakyat, sehingga APBN bukanlah merupakan tujuan. 
Menurut dia, kebijakan APBN harus mampu menjadi 
alat untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan 
juga meningkatkan lapangan pekerjaan. 

“Dengan demikian, tujuan dibentuknya negara 
oleh para pendiri bangsa untuk mencapai bangsa 
yang bermartabat, adil dan makmur akan dapat diwu-
judkan di masa yang akan datang termasuk melalui 
penggunaan instrumen APBN yang efektif,” ujar Sri. 

Ia menegaskan, pemerintah akan selalu berkomit-
men untuk mengelola APBN secara profesional dan 
penuh integritas. Sehingga, selalu ada peningkatan 
kualitas anggaran pada capaian setiap tahunnya. 

‘’APBN adalah uang rakyat, setiap rupiah yang 
dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap 
rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh 
penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat harus kem-
bali kepada rakyat,’’ tegas Sri.

Selain Ketua BPK, penyerahan ini juga dihadiri 
Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK 
Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK Rizal Djalil, Anggota 
V BPK Isma Yatun. Sedangkan dari unsur pemerin-
tah hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius 
Jonan, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Eko Putro Sandjojo, dan Wakil Menteri Keuangan Mar-
diasmo. l

Pemerintah 
Serahkan LKPP
Tepat Waktu
Pemerintah berkomitmen mengelola APBN secara profesional 
dan penuh integritas. Sehingga, selalu ada peningkatan 
kualitas anggaran pada capaian setiap tahunnya. 
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n Penyerahan LKPP UnAudited 2017 & Entry Meeting LKPP 2017, 28 Maret 2018.
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Penemuan Hukum 
dalam Perumusan 
Kriteria Pemeriksaan
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Oleh A.P. EDI ATMAJA
Pemeriksa Pertama 
(Anggota Tim Yunior) 
BPK Perwakilan Provinsi Riau

D
ari tiga jenis pemeriksaan 
keuangan negara yang 
dilaksanakan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) yaitu 
peme riksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tugas 
seorang pemeriksa sesungguhnya sederha-
na: hanya membanding-benturkan kriteria 
dengan kondisi senyatanya. Bila terdapat 
kondisi yang tidak sesuai kriteria, itulah 
yang dinamakan temuan pemeriksaan.

Kendati dalam perkembangan selanjut-
nya dimungkinkan pengungkapan temuan 
positif lantaran terdapat kesesuaian antara 
kriteria dan kondisi suatu pemeriksaan 
keuangan negara tetaplah berangkat dari 
upaya membanding-benturkan antara kri-
teria dan kondisi. Tugas se orang pemeriksa 
menjadi tidak lagi sederhana manakala 
menemui kondisi yang tidak begitu terang 
benderang kriterianya. Mengapa suatu kri-
teria bisa tidak terang benderang? Sebelum 
beranjak ke sana, sebaiknya kita sepakati 
dulu apa itu kriteria pemeriksaan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Ne-
gara (SPKN) mendefinisikan kriteria sebagai 
tolok ukur yang digunakan dalam meme-
riksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini 
informasi yang diung kapkan dalam penge-
lolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara, termasuk tolok ukur penyajian dan 
pengungkapan yang relevan. 

Menurut SPKN, kriteria dapat bersum-
ber dari peraturan perundang-undangan, 
standar yang diterbitkan organisasi profesi 
tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur 
yang ditetap kan oleh entitas yang diperiksa, 
atau kriteria yang dikomunikasikan oleh 
pemeriksa kepada pihak yang bertanggung 
jawab.

Dengan demikian, kriteria yang berasal 
dari peraturan perundang-undangan tentu 
saja bergantung pada konsistensi dan har-
moni dari peraturan perundang-undangan 
itu sendiri. Bila terdapat inkonsistensi dan 
disharmoni peratur an perundang-undang-
an, baik secara internal (antar-rumusan pa-
sal atau ayat dalam satu peraturan) maupun 
eksternal (antara peraturan satu dan per-
aturan lain), pemeriksa tentu akan kesulitan 
saat hendak membanding-benturkan krite-

ria dengan kondisi yang ia temukan.
Atau bisa juga terjadi demikian: Per-

aturan perundang-undangan tidak memuat 
postulat atau klausul yang jelas mengenai 
suatu hal, sehingga penerapan hukum atas 
suatu peristiwa atau perbuatan tidak dapat 
diputuskan dengan segera. Tepat di titik 
itulah, sebagaimana akan saya paparkan 
secara singkat dalam tulisan ini, seorang pe-
meriksa membutuhkan pemahaman akan 
teori penemuan hukum.

Pemikiran Paul Scholten
Dalam khazanah keilmuan hukum Indo-

nesia, teori penemuan hukum mula-mula 
dikenal dengan istilah aslinya dari bahasa 
Belanda, yaitu rechtsvinding. Hukum Indo-
nesia, sebagaimana kita tahu, merupakan 
kelanjutan dengan modifikasi atas hukum 
kolonial Hindia Belanda sehingga struktur, 
kultur, dan keilmuan hukum Indonesia ma-
sih kental dengan ragam bahasa Belanda.

Teori penemuan hukum pun diperke-
nalkan pertama kali ke Indonesia (bahkan 
sejak era pra kemerdekaan) oleh seorang 
ilmuwan hukum masyhur Belanda, Paul 
Scholten (1875-1946). Pemikiran Paul Schol-
ten ini banyak dipelajari oleh generasi awal 
ilmuwan hukum Indonesia pasca kemerde-
kaan (Sidharta, 2015).

Buku Paul Scholten yang paling dikenal 
orang dan menjadi acuan utama tulisan 
ini adalah “Mr. C. Asser’s Handleiding tot de 
Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 
Recht: Algemeen Deel” (Penuntun dalam 
Mempelajari Hukum Perdata Belanda Mr. C. 
Asser: Bagian Umum) atau biasa disingkat 
“Algemeen Deel”. Buku yang pertama kali ter-
bit di Belanda pada 1931 ini baru pada 1992 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Siti Soemarti Hartono, dosen Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada, dan disun-
ting oleh Sudikno Mertokusumo, guru besar 
hukum perdata Universitas Gadjah Mada.

Buku lain yang juga tak kurang terke-
nal ber judul “Struktur Ilmu Hukum” yang 
diterje mahkan B Arief Sidharta, guru besar 
filsafat hukum Universitas Parahyangan, dari 
ceramah Paul Scholten pada pertemuan 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van We-
tenschappen (Seksi Ilmu Kesusastraan Aka-
demi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda) 
17 Maret 1942.
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Dalam dua karyanya itu, Scholten 
menulis tentang apa itu hukum, ba-
gaimana hukum bekerja, sejarah yang 
melatarbelakangi pemikiran hukum, 
hubungan antara hukum dan baha-
sa, dan tentu saja ihwal penemuan 
hukum. Meskipun judul di buku per-
tamanya tentang hukum perdata Be-
landa, isinya sebagian besar justru soal 
filsafat dan dasar-dasar ilmu hukum.

Paul Scholten mengkritik prak-
tik-praktik hukum Kerajaan Belanda 
yang melihat hukum hanya sebatas 
peraturan perundang-undangan. Kha-
layak ramai pada masa itu berangga-
pan bahwa peraturan perundang-un-
dangan telah memuat materi yang 
menyeluruh dan tuntas, sehingga 
tidak diperlukan ruang-ruang penaf-
siran.

Seorang hakim, karena kultur yang 
demikian itu, menjadi tidak bebas 
dalam memutus perkara karena ia 
hanya boleh menerapkan apa yang 
tertulis dalam pasal-pasal, tidak boleh 
lebih jauh dari itu. Scholten me ngutip 
pernyataan Montesquieu yang men-
jadi dasar dari praktik itu: “Hakim-ha-
kim tidak lain daripada corong yang 
mengucapkan teks undang-undang. 
Bilamana teks itu tidak berjiwa (tidak 
manusiawi), mereka tidak boleh meng-
ubahnya, baik mengenai kekuatan 
maupun keketatannya” (Scholten, 
1992).

Bahkan, saat Kaisar Yustinianus 
I (482-565) dari Kekaisaran Romawi 
berkuasa, ia bertitah akan menja-
tuhkan pidana bagi sesiapa yang 
berani menafsirkan undang-undang. 
Interpretasi adalah salah (perversio), 
kecuali atas persetujuan kaisar. Pada-
hal, menurut Scholten, undang-un-
dang tidak selalu jelas, tidak mungkin 
undang-undang memberi solusi atas 
1.001 macam persoalan. Sejatinya 
impian belaka saat pembentuk un-
dang-undang merasa bahwa buah 
karyanya telah mengatur tuntas segala 
perkara sehing ga tidak diperlukan 
lagi interpretasi. Justru interpretasi 
dibutuhkan dengan pemahaman ba-
hwa peraturan perundang-undangan 

itu bikinan manusia juga, yang pasti 
mengandung cacat. Oleh karena itu 
Scholten mengajukan teori penemuan 
hukum yang terdiri atas interpretasi, 
analogi, dan penghalusan hukum.

Penerapannya?
Kendati subjek bahasan Paul 

Scholten adalah hakim, tentu saja 
teori penemuan hukum juga bisa 
diberlakukan untuk subjek lain yang 
berurusan dengan hukum, termasuk 
pemeriksa. Sebab, sebagaimana saya 
uraikan di muka, tugas seorang peme-
riksa lekat dengan proses memban-
dingkan antara kondisi dan kriteria 
pemeriksaan yang antara lain berwu-
jud peraturan perundang-undang an. 
Di samping itu, BPK memiliki fungsi 
kuasi-yudisial berkenaan dengan pe-
nilaian dan/atau penetapan kerugian 
negara.

Teori penemuan hukum dapat 
diterap kan sejak proses analisis kon-
disi, penulisan temuan pemeriksaan, 
hingga penyusunan laporan hasil pe-
meriksaan. Lalu, seperti apa tepatnya 
penerapan teori penemuan hukum da-
lam perumusan kriteria pemeriksaan?

Dalam penerapan teori penemuan 
hukum, pemeriksa dapat menggu-
nakan metode interpretasi hukum 
yang antara lain terdiri atas inter-
pretasi historis (berdasarkan sejarah 
peraturan perundang-undangan), gra-
matikal (menurut kaidah kebahasaan), 
teleologis (menurut azam pembentuk 
per aturan), sistematis (memosisikan 
peraturan sebagai bagian dari kese-
luruhan sistem perundang-undangan), 
atau komparasi (membandingkan 
peraturan perundang-undangan de-
ngan kaidah hukum tempat lain atau 
di masa yang lain).

Di samping itu, pemeriksa juga 
dapat menggunakan metode analogi 
(menerapkan peraturan terhadap kon-
disi, peristiwa, atau perbuatan yang 
tidak diatur secara khusus oleh pera-
turan itu) dan penghalusan hukum 
(membentuk pengecualian-penge-
cualian baru atas peraturan-peraturan 
yang dipandang umum). l

Tugas seorang 
pemeriksa lekat 
dengan proses 
membandingkan 
antara kondisi 
dan kriteria 
pemeriksaan 
yang antara 
lain berwu-
jud peraturan 
perundang-
undang an.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut
(SIPTL) MANFAAT

SIPTL
Proses monitoring 
secara real time 
sehingga 
meningkatkan 
kinerja pemantauan 
Tindak Lanjut (TL).

Early warning 
diberikan secara 
otomatis dan 
berkala oleh aplikasi 
sehingga mengu-
rangi risiko pidana 
karena kelalaian TL.

Kelengkapan 
dokumentasi dan 
validitas data terjaga 
serta kemudahan 
pencarian dokumen 
TL.

Imbal balik dengan 
program E-Audit.

Meningkatkan 
partisipasi entitas 
secara lebih aktif 
dalam proses 
pemantauan TL.

1

2

3

4

5

FLOW
SIPTL

Pemeriksa menginput 
LHP ke dalam modul 
Pelaporan di aplikasi 
SMP.

PSP (Kasubaud) 
melakukan validasi 
terhadap data LHP 
yang diinput.

Inputer entitas 
melakukan monitoring 
dan pelaporan TLHP 
melalui SIPTL secara 
online.

Kasubaud melaku-
kan validasi dan 
penelaahan TLHP 
yang dilaporkan 
oleh entitas.

Penentuan 
status TLHP.

TU input BAST/Resi 
LHP.

Warta Pemeriksa April.indd   47 10/05/18   11.58



48

WARTA PEMERIKSA | Edisi 04 | Vol. I - April 2018

BERITA FOTO

Penyerahan IHPS II 2017 kepada 
Presiden RI, 5 April 2018.

Penyerahan IHPS BPK RI ke DPD 
RI, 3 April 2018.

Media Workshop BPK RI dengan 
Media, 4 April 2018.
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Courtesy call BPK RI dan SAO LAO 
PDR, 4 April 2018.

 Seminar Bela Negara di IPDN 
Kampus Sulut, 10 April 2018.

Ketua BPK dianugerahi gelar adat 
“Ngofa Bangsa Hujura Madobili” 

dari Kesultanan Tidore di Kadaton 
Kesultanan Tidore, Maluku Utara, 

23 Maret 2018. Gelar adat yang 
dianugerahkan kepada Ketua BPK 

berdasarkan Surat Keputusan 
Sultan Tidore nomor 03/KPTS/ST/

III/2018 yang memiliki arti Anak 
Bangsa Pengawasan Keuangan, 

sebagai bentuk penghargaan 
sekaligus penghormatan tertinggi 

dari Kesultanan Tidore karena 
telah memberikan kontribusi yang 

baik kepada Bangsa Indonesia.
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BERITA FOTO

Pelantikan Pejabat Eselon I, 
27 Maret 2018.

Pemberian Gelar Adat Sultan 
Bulungan kepada Anggota VI 
BPK Harry Azhar Azis dan Auditor 
Utama Keuangan Negara VI Dori 
Santosa, 9 April 2018.

Penyerahan IHPS BPK RI ke DPR 
RI, 3 April 2018.
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Courtesy call BPK RI dan World 
Bank, 4 April 2018.

Sertijab Kepala Perwakilan BPK 
Provinsi Papua Barat.

Kunjungan mahasiswa Universitas 
Kristen Parahyangan, 5 April 2018.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih 

kepada Pimpinan, 

pegawai BPK, 

dan semua pihak 

yang mendukung 

prestasi Itama meraih 

kapabilitas fungsi 

pemeriksaan internal 

IACM sektor publik 

level 3.
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