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Menguak Kasus Pelindo II
Sidang pembaca yang budiman....

Kasus yang terjadi di PT Pelindo II dan berindikasi kerugian negara sebesazr Rp 4,08 
triliun, menjadi pilihan redaksi untuk Lapotan Utama edisi Juli 2017. Kasus tersebut bukan 
saja substansial secara angka, tetapi juga sempat menyedot perhatian publik, terlebih 
karena BUMN yang telah mengoperasikan 12 Pelabuhan di 10 provinsi Indonesia, mulai 
dari Sumatera Barat hingga Jawa Barat itu, relatif banyak disorot publik.

Kasus itu bermula dari adanya perpanjangan kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT 
Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH). Nah, kerjasama inilah yang setelah 
diaudit BPK berindikasi merugian negara sebesar Rp 4,08 triliun. Kerugian tersebut berasal 
dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima oleh PT Pelindo II dari perpanjangan 
perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT.

Pada pertengah Juni 2017, Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara menyerahan 
hasil pemeriksaan investigasi atas kasus tersebut 
kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dan 
Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka. 
Audit investigasif Pelindo II ini dilakukan atas 
permintaan DPR. 

Sedangkan, untuk Laporan Khusus Werta 
BPK edisi Juli, kami sajikan ihwal pengadaan 
barang dan jasa pemerintah yang terendus BPK 
terjadi penyimpangan. Dalam pemeriksaan, 

BPK seringkali menemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Apa yang terjadi, hasil pengadaan biaya besar tetapi kualitas rendah yang 
berujung tidak adanya manfaat yang dirasakan dari belanja negara. 

Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Daerah Najmatuzzahrah saat menjadi 
narasumber dalam workshop Risiko Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah serta Pembuktiannya, yang diselenggarakan BPK bersama Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha (KPPU) di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, 18 Juli 2017, memaparkan hal 
tersebut. 

Beberapa modus yang ditemukan BPK, di antaranya: kelebihan pembayaran atas 
pengadaan barang dan jasa; pemahalan dan/atau kemahalan harga; denda keterlambatan 
pekerjaan belum dipungut atau diterima; belanja atau pengadaan fiktif; spesifikasi barang 
dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak; dan rekanan pengadaan barang dan 
jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Masih banyak rubrik menarik lain terkait Audit Keuangan, Audit Kinerja, dan PDTT. Di 
samping, agenda ke-BPK-an yang perlu kita ketahui bersama. Selamat membaca. 
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Kerugian negara DibaliK PerPanjangan Kerja Sama
BPK KemBali menyelesaiKan PemeriKsaan investigatif Pada Kasus Pt Pelindo ii. Kerugian negara ditaKsir 
mencaPai rp4 triliun leBih. masih ada tiga PemeriKsaan lain yang terKait, yang aKan diselesaiKan BPK.
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Celah Penyelewengan 
PengaDaan barang Dan jaSa
seBagian Besar Kasus KoruPsi Berasal dari 
Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. BPK sendiri 
sering menemuKannya dalam PemeriKsaan. jiKa 
diKetahui celahnya, Penyelewengan daPat dicegah.
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BPK KemBali menyelesaiKan PemeriKsaan 
investigatif Pada Kasus Pt Pelindo ii. Kerugian 
negara ditaKsir mencaPai rP4 triliun leBih. masih 
ada tiga PemeriKsaan lain yang terKait, yang aKan 
diselesaiKan BPK. 

Kasus PT Pelindo ii:

Kerugian 
negara DibaliK 
PerPanjangan 
Kerja Sama

S elaSa sore (13/6), BPK 
menyerahkan laporan Hasil 
Pemeriksaan (lHP) Investigatif 
atas Perpanjangan Kerja 

Sama Pengelolaan dan Pengoperasian 
Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 
II (PT Pelindo II) berupa Kerja Sama 
Usaha dengan PT Jakarta Internasional 
Container Terminal (PT JICT) pada 
PT Pelindo II, PT JICT dan Instansi 
Terkait lainnya kepada DPR di Gedung 
Nusantara III DPR, Senayan Jakarta. Ketua 
BPK Moermahadi Soerja Djanegara 
menyerahkan secara langsung dokumen 
lHP kepada Ketua DPR Setyo Novanto 
dan Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke 
Dyah Pitaloka.

 Hadir dalam penyerahan lHP 
tersebut, Ketua BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara bersama dengan anggota BPK 
agus Joko Pramono dan anggota BPK 
eddy Mulyadi Soepardi yang didampingi 
Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan 
auditor Utama Bidang Pemeriksaan 
Investigatif I Nyoman Wara. Sementara 
dari pihak DPR hadir Ketua DPR Setyo 
Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua 
Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah 
Pitaloka.

Usai menyerahkan dokumen lHP, 
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara 
memberikan keterangan kepada awak 
media bahwa hasil dari pemeriksaan 
investigatif yang dilakukan BPK tersebut, 
disimpulkan adanya indikasi kerugian 
keuangan negara pada PT Pelindo II 
minimal sebesar Rp4,08 triliun. 

Moermahadi menuturkan bahwa 
dari hasil pemeriksaan ada lima 
temuan. Pertama, meskipun rencana 
perpanjangan telah diinisiasi oleh 
Direktur Utama PT Pelindo II sejak 2011, 
namun rencana tersebut tidak pernah 
dibahas dan dimasukkan sebagai rencana 
kerja dalam Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPT) dan Rencana Kerja 
dan anggaran Perusahaan (RKaP) PT 
Pelindo II serta tidak diinformasikan 
secara terbuka kepada pihak pemangku 
kepentingan dalam laporan Tahunan 
2014.

Kedua, Perpanjangan perjanjian kerja 
sama pengelolaan dan pengoperasian PT 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung dokumen LHP kepada Ketua DPR Setyo Novanto 
dan Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka, di Gedung Nusantara III DPR, Senayan Jakarta.
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JICT ditandatangani oleh PT Pelindo II dan 
pihak HPH, tanpa adanya permohonan 
ijin konsesi kepada menteri perhubungan 
terlebih dahulu.

Ketiga, penunjukan HPH oleh 
pihak PT Pelindo II sebagai mitra dalam 
perpanjangan perjanjian kerja sama 
pengelolaan dan pengoperasian PT JICT 
dilakukan tanpa melalui mekanisme 
pemilihan mitra yang seharusnya.

Keempat, perpanjangan perjanjian 
kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian PT JICT ditandatangani 
oleh pihak Pelindo II dan pihak HPH 
meskipun belum ada persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 
persetujuan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN).

Kelima, Deutsche Bank (DB) ditunjuk 
sebagai financial advisor oleh PT Pelindo 
II dengan cara-cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Hasil pekerjaan DB berupa valuasi nilai 
bisnis perpanjangan perjanjian kerja 
sama pengelolaan dan pengoperasian 
PT JICT patut diduga dipersiapkan untuk 

mendukung tercapainya perpanjangan 
perjanjian kerja sama dengan mitra lama 
yaitu pihak HPH yang dilakukan dengan 
cara-cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari 
beberapa masalah yang ditemukan BPK, 
yaitu Direksi PT Pelindo II tidak memiliki 
owner estimate sebagai acuan dalam 
menilai penawaran dari mitra lama: PT 
HPH. Penilaian penawaran diserahkan 
kepada pihak financial advisor yang dalam 
hal ini DB. 

Masalah lainnya, Biro Pengadaan PT 
Pelindo II patut diduga meloloskan DB 
sebagai financial advisor meskipun tidak 
lulus dalam evaluasi administrasi. DB 
selaku financial advisor yang ditunjuk PT 
Pelindo II terindikasi conflict of interest 
karena merangkap pekerjaan sebagai 
negosiator, lender, dan arranger. 

Selain itu, valuasi bisnis perpanjangan 
perjanjian kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian PT JICT yang dibuat DB 
selaku financial advisor diduga diarahkan 

untuk mendukung opsi perpanjangan 
dengan mitra lama yang dalam hal ini 
HPH tanpa mempertimbangkan opsi 
pengelolaan sendiri. 

Dalam melakukan valuasi sendiri, 
pihak DB menggunakan dasar 
penghitungan yang tidak valid. Hal ini, 
pada akhirnya berdampak pada nilai 
upfront fee yang diterima lebih rendah dari 
nilai yang seharusnya.

Masalah terakhir yang ditemukan 
adalah commercial term antara PT 
Pelindo II dan HPH terkait perpanjangan 
perjanjian kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian PT JICT telah disepakati 
meskipun valuasi bisnis yang seharusnya 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
belum disiapkan financial advisor yang 
dalam hal ini pihak DB. 

Dari lima temuan yang menandakan 
adanya penyimpangan-penyimpangan 
yang saling berkaitan tersebut, 
mengakibatkan indikasi kerugian negara 
pada PT Pelindo II, minimal sebesar 
RpUSD306 juta yang ekuivalen dengan 
Rp4,08 triliun dengan kurs tengah Bank 

Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka memberikan keterangan hasil dari LHP investigatif yang telah diserahkan BPK. Hadir dalam penyerahan LHP tersebut, Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara bersama dengan Anggota BPK Agus Joko Pramono dan Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi yang didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Auditor 
Utama Bidang Pemeriksaan Investigatif I Nyoman Wara. Sementara dari pihak DPR hadir Ketua DPR Setyo Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
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Indonesia per 2 Juli 2015 yang sebesar 
Rp13.337/USD. 

Nilai indikasi kerugian negara tersebut 
berasal dari kekurangan upfront fee yang 
seharusnya diterima oleh PT Pelindo II 
dari perpanjangan perjanjian kerja sama 
pengelolaan dan pengoperasian PT JICT.   

Seperti hasil pemeriksaan, 

perpanjangan kerja sama pengelolaan 
dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta 
International Container Terminal (JICT)  
antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson 
Port Holding (HPH) berindikasi merugian 
negara sebesar Rp 4,08 triliun.Kerugian 
tersebut berasal dari kekurangan upfront 
fee yang seharusnya diterima PT Pelindo 
II dari perpanjangan perjanjian kerjasama 
pengelolaan dan pengoperasian PT JICT.

Menurut Moermahadi, penyimpangan 
terjadi dengan cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang dilakukan agar 
tercapainya dukungan perpanjangan 
perjanjian kerjasama pengelolaan 
pelabuhan milik Pelindo II dengan 
Hutchinson Port Holding. 

ada lima temuan spesifik yang 
diperoleh BPK dalam proses pemeriksaan 
investigatif tersebut. Pertama, rencana 
perpanjangan kerja sama itu tak pernah 
dibahas dan dimasukkan dalam Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta 
tak dimasukkan ke Rencana Kerja dan 
anggaran Perusahaan (RKaP) PT Pelindo 

II.Selain itu rencana perpanjangan itu juga 
tidak diinformasikan  keapda pemangku 
kepentingan dalam laporan tahunan 
2014.  “Padahal rencana perpanjangan ini 
telah diinisiasi Direktur Utama PT Pelindo II 
saat itu sejak 2011,” ujarnya.

Kedua, perpanjangan perjanjian 
kerjasama pengelolaan dan pengoperasian 
PT JICT yang ditandatangani PTI Pelindo 
II dan HPK terjadi tanpa izin konsensi 
ke Menteri Perhubungan. Ketiga, BPK 
menilia, penunjukkan PT Hutchinson 
Port Holding oleh Pelindo II sebagai 
mitra juga dilakukan tanpa melalui 
mekanisme pemilihan mitra yang 
seharusnya. Keempat, perpanjangan 
perjanjian kerjasama pengelolaan dan 
pengoperasian PT JICT ditandatangani 

oleh Pelindo II dan HPH, meski belum 
ada persetujuan di dalam rapat umum 
pemegang saham dari Menteri BUMN.

Penyimpangan kelima, yang dinilai 
krusial oleh Moermahadi yakni soal 
penunjukan Deutsche Bank sebagai 
financial advisor oleh Pelindo II  dinilai 
dilakukan dengan cara yang bertentangan 

dengan peraturan 
perundangan. “Pekerjaan 
Deutsche Bank berupa valuasi 
nilai bisnis perpanjangan 
perjanjian kerja sama itu 
diduga dipersiapkan untuk 
mendukung tercapainya kerja 
sama dengan PT Hutchinson 
Port Holding,” tandas 
Moermahadi. 

Sementara itu, Ketua 
Panitia Khusus Pelindo 
II Rieke Dyah Pitaloka 
mengapresiasi laporan hasil 
pemeriksaan investigatif 
BPK atas perpanjangan 
kerjasama pengelolaan dan 
pengoprasian pelabuhan 
PT JICT antara PT Pelindo II 
dengan HPH.

Menurut Rieke, lHP 
investigatif yang telah 
diserahkan BPK dapat 
memperkuat alat bukti 
penyidikan yang dilakukan 
KPK atau Kepolisian untuk 
mengungkap dugaan korupsi 
tersebut. Hal itu menurut dia 

mengacu pada surat edaran Ma nomor 4 
tahun 2016 mengatakan bahwa instansi 
berwenang menyatakan adanya kerugian 
atau tidak keuangan negara adalah BPK.

“BPK memiliki kewenangan 
konstitusional untuk menyatakan adanya 
kerugian atau tidak keuangan negara,” 
ujarnya.

Pemeriksaan investigatif Pelindo ii
Pemeriksaan Investigatif atas 

Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan 
Pengoperasian Pelabuhan PT Pelindo II 
tersebut merupakan permintaan dari DPR 
yang dalam hal ini Pansus Pelindo II DPR 
kepada BPK pada tanggal 16 Februari 2016 
lalu. 

Dalam surat permintaan pemeriksaan 

Gedung Pelindo II
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investigatif itu, DPR meminta BPK untuk 
melakukan pemeriksaan investigative 
atas perpanjangan perjanjian kerja sama 
pengelolaan dan pengoperasian PT 
Pelindo II dengan HPH dengan tujuan 
pemeriksaan untuk lima hal.

Pertama, mengungkapkan 
penyimpangan yang terjadi dalam proses 
amandemen pemberian kuasa 
kepada PT JICT daro PT Pelindo 
II yang dilakukan sebelum 
berakhir masa perjanjiannya. 
Kedua, menilai kewajaran 
struktur dan komposisi saham 
serta penerimaan cash yang 
diperoleh PT Pelindo II dari HPH 
atas amandemen perjanjian 
pemberian kuasa yang 
dilakukan oleh para pihak.

Ketiga, melakukan 
analisa keuangan jika PT 
Pelindo II tidak melakukan 
amandemen pemberian kuasa 
da mengambil alih 100% 
kepemilikan saham PT JICT. 
Keempat, mengidentifikasi 
kerugian negara dan/atau 
kerugian perekonomian 
negara yang terjadi akibat 
penyimpangan-penyimpangan 
dalam kerja sama antara PT 
Pelindo II dengan HPH. Dan, 
kelima, mengidentifikasi pihak-
pihak yang diduga terkait 
dan diduga bertanggung jawab dengan 
terjadinya penyimpangan berikut peran 
dari masing-masing pihak tersebut.

atas permintaan DPR tersebut, 
Kemudian BPK menindaklanjutinya 
dengan melakukan pemeriksaan 
investigatif. Hasil pemeriksaan 
investigatif, BPK menyimpulkan adanya 
berbagai penyimpangan dalam proses 
perjanjian kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian PT JICT yang ditantangani 
tanggal 5 agustus 2014. 

adanya penyimpangan-
penyimpangan tersebut patut diduga 
sebagai suatu rangkaian proses yang 
saling berkaitan. Rangkaian proses yang 
saling berkaitan ini ditujukan untuk 
mendukung tercapainya perjanjian-
perjanjian kerja sama pengelolaan 
pelabuhan milik PT Pelindo II dengan 

mitra lama yaitu HPH dengan cara-cara 
yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah menyelesaikan pemeriksaan 
investigatif atas perpanjangan kerja 
sama pengelolaan dan pengoperasian 
pelabuhan, BPK juga akan melakukan 
pemeriksaan investigatif terhadap 

PT Pelindo II pada tiga objek: proyek 
Pelabuhan Kalibaru, penggunaan global 
bond oleh PT Pelindo II, dan perpanjangan 
kontrak Terminal Peti Kemas Koja.

Pemeriksaan Investigatif terhadap PT 
Pelindo II bukan pertama kalinya dilakukan 
BPK. Pada 2015-awal 2016, BPK juga 
melakukan penghitungan kerugian negara 
atas Pengadaan 10 unit Mobile Crane pada 
PT Pelindo II Tahun anggaran 2012 kepada 
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pemeriksaan investigatif itu sebagai 
tindak lanjut Surat Bareskrim Polri 
tanggal 3 September 2015 perihal 
Pemintaan audit Penghitungan Kerugian 
Negara Perkara Korupsi PT Pelindo II. 
Kemudian BPK menindaklanjutinya 
dengan melakukan pemeriksaan yang 
dilaksanakan sejak tanggal 13 Oktober 
2015 sampai dengan 23 Januari 2016. 

laporan Hasil Penghitungan Kerugian 
Negaranya sendiri telah diserahkan 
kepada Bareskrim Polri pada 25 Januari 
2016.

 Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut, BPK menyimpulkan adanya 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundangan yang dilakukan oleh pihak-

pihak terkait dalam proses perencanaan, 
pelelangan, dan pelaksanaan kontrak 
yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
keuangan negara. BPK menaksir kerugian 
negara dalam kasus dugaan korupsi 
pengadaan 10 unit Mobile Crane di PT 
Pelindo II tersebut sebesar Rp37 miliar.

Kasus pengadaan Mobile Crane 
tersebut ditangani KPK dan Bareskrim 
Polri. KPK menangani kasus pengadaan 
Quay Container Crane di Pelindo II Tahun 
anggaran 2010 dan telah menetapkan 
mantan Dirut Pelindo II RJl sebagai 
tersangka. Sedangkan Bareskrim Polri 
menangani pengadaan 10 unit Mobile 
Crane pada PT Pelindo II Tahun anggaran 
2012 dan telah menetapkan tersangka 
mantan Direktur Operasi dan Teknik PT 
Pelindo II, FN dan mantan manager senior 
peralatan PT Pelindo II, HBK.  (and/bw)

Mobile Crane

9juli 2017 WARTA BPK

6 - 15 LAPORAN UTAMA.indd   9 29/09/2017   2:01:18



PaNITIa Khusus (Pansus) DPR untuk 
Pelindo II akhirnya menyerahkan 
hasil pemeriksaan investigatif BPK 
terkait kasus Pelindo II kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil 
pemeriksaan investigatif yang diserahkan 
ke KPK tersebut diterima DPR dari BPK 
medio Juni lalu. 

Dokumen laporan Hasil Pemeriksaan 
investigatif tersebut diserahkan langsung 
oleh Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah 
Pitaloka bersama anggota Pansus Darmadi 

Durianto dan Daniel Djohan kepada 
Ketua KPK agus Rahardjo dan beberapa 
Komisioner KPK lainnya, Senin (17/7) lalu.

“Kami perwakilan dari Pansus angket 
DPR untuk Pelindo II akan memberikan 
laporan audit investigatif BPK,” kata Rieke.

laporan Hasil Pemeriksaan (lHP) 
BPK yang diserahkan DPR terkait dengan 
perpanjangan kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian pelabuhan PT Pelabuhan 
Indonesia II (PT Pelindo II) berupa 
kerja sama usaha dengan PT Jakarta 

Kini bola 
Di Tangan KPK
Pansus Pelindo ii telah menyerahKan hasil 
PemeriKsaan investigatif PerPanjangan KontraK 
jict. tindaK lanjutnya Kini ada di tangan KPK.

Internasional Container Terminal (PT JICT) 
pada PT Pelindo II, PT JICT dan instansi 
terkait lainnya.

Pansus Pelindo II ini meminta 
hasil pemeriksaan investigatif tahap 
pertama tersebut agar ditindaklanjuti 
KPK. “Kami hari ini akan menyampaikan 
hasil auditnya ke KPK agar kemudian 
dilanjutkan proses hukumnya,” ucapnya.

Selain menyerahkan lHP Investigatif 
BPK terkait perpanjangan kerja sama 
pengelolaan dan pengoperasian 
pelabuhan PT Pelindo II, Pansus Pelindo 
II DPR juga melaporkan dugaan 
penyimpangan kontrak Terminal 
Petikemas Koja, proyek pembangunan 
Pelabuhan Kalibaru (New Priok), serta 
penggunaan global bond. 

Rieke menerangkan, pihaknya telah 
menyasar pula perpanjangan kontrak 
JICT dan Terminal Peti Kemas Koja antara 
Pelindo II dan Perusahaan asing bernama 
Hutchison Port Holding (HPH), Proyek 
Kalibaru, dan Global Bond dengan nilai 
total Rp20,8 triliun.

Dalam pembangunan proyek 
pelabuhan Kalibaru, Pansus Pelindo 
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II menduga adanya penyimpangan 
akibat nilai pembangunan yang 
menggelembung. Indikasinya telihat dari 
perbandingan nilai proyek pembangunan 
Kalibaru terhadap Pelabuhan Teluk 
lamong dengan kapasitas yang sama.

“Proyek Kalibaru itu mencapai kurang 
lebih Rp11 triliun lebih. Kami bandingkan 
dengan Teluk lamong dengan kapasitas 
yang sama hanya mencapai Rp6 triliun,” 
kata Rieke.

Pansus Pelindo II, lanjut Rieke, juga 
menduga penggunaan global bond oleh 
PT Pelindo II dilakukan tanpa perhitungan 
yang cukup matang. Sehingga 
mengakibatkan PT Pelindo II harus 
membayar bunga per tahun sebesar Rp1,2 
triliun.

“Sebetulnya uang sebanyak itu bisa 
digunakan untuk membangun pelabuhan-
pelabuhan lain,” kata Rieke.

Rieke mengatakan pengusutan kasus 
ini penting untuk perbaikan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN).  “Kami berharap 
ini tidak dipetieskan dan tak ada ada 
intervensi politik dari siapapun karena 
kami berpendapat Pansus sebagai pintu 
masuk untuk membenahi tata kelola 
BUMN,” ucapnya. 

Merujuk pada pemeriksaan investigatif 
BPK tahap pertama itu, terindikasi kuat 
telah terjadi pelanggaran yang berpotensi 
mengakibatkan kerugian negara hingga 
mencapai Rp4,08 triliun. Nilai kerugian 
negara tersebut berasal dari kekurangan 
upfront fee yang seharusnya diterima PT 
Pelindo II dari HPH saat memperpanjang 
kontrak selama 25 tahun, mulai 2014-2039.

“Seharusnya jika tidak perpanjang 
pada 2019, maka JICT sesungguhnya 
100 persen bisa menjadi milik Indonesia. 
Namun diperpanjang pada 2015 
dengan nilai kontrak yang lebih rendah 
dibandingkan kontrak pertama tahun 
1999. Dan anehnya, kontraknya tetap 
berlaku dari 2019 hingga 2039,” tutur 
Rieke.

Rieke memastikan, dari hasil 
pembahasan temuan pemeriksaan 
investigatif BPK atas perpanjangan kerja 
sama Pengelolaan dan Pengoperasian 
Pelabuhan PT Pelindo II berupa kerja sama 
usaha dengan PT JICT menyimpulkan 
bahwa telah terpenuhi dua unsur atas 

tindak pidana korupsi berupa adanya 
dugaan kuat penyimpangan atas 
Peraturan Perundang-undangan dan 
indikasi terjadinya kerugian keuangan 
negara sebesar US$306 juta atau sekitar 
Rp4,08 triliun. 

“Dari pansus sendiri, kita melihat 
ada indikasi bahwa terdapat indikasi 

penyimpangan yang menyebabkan 
kerugian keuangan negara sebesar Rp4,08 
triliun, sehingga kami menilai telah 
memenuhi tindak pidana korupsi,” tutur 
Rieke. 

Rieke menambahkan bahwa sampai 
saat ini KPK baru mengusut kasus 
pengadaan tiga unit Quay Container Crane 

Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka didampingi bersama anggota Pansus Darmadi Durianto dan Daniel 
Djohan menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif BPK terkait kasus Pelindo II kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan 
beberapa Komisioner KPK lainnya, di Jakarta (17/7).

Pelabuhan Kalibaru
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(QCC), yang diperuntukan di Pontianak, 
Palembang, dan lampung. Ia berharap 
KPK tak hanya mengusut pengadaan alat 
saja, tetapi juga dalam persoalan lain 
yang dugaan kerugian negaranya sampai 
triliunan rupiah. 

“Kami dukung pada KPK agar tidak 
masuk pada pengadaan alat saja, tapi 
juga pada persoalan-persoalan lain yang 
potensi kerugian negaranya triliunan 
rupiah,” katanya.

Hal senada disampaikan Daniel 
Johan yang ikut serta menemani Rieke. Ia 
meyakini bahwa KPK tidak akan berhenti 
hanya pada pengungkapan QCC, dimana 
dari hasil perhitungan KPK dan ahli yang 
dilibatkan kerugiannya mencapai sebesar 

USD 3.629.922 atau sekitar Rp47 M.
“Saya yakin KPK serius dan mampu 

mengungkap dan menegakkan hukum 
pada kasus lainnya di Pelindo II yang 
merugikan negara triliunan rupiah,” ucap 
Daniel. 

Sementara itu, Ketua KPK agus 
Rahardjo mengatakan, terkait laporan 
pansus sebelumnya, pihaknya telah 
menetapkan Direktur Utama Pelindo II RJl 
sebagai tersangka. Dalam pertemuan itu, 
ia juga mengungkapkan perkembangan 
kasusnya. Ia menambahkan, untuk 
menindaklanjuti kasus ini, pihaknya 

akan meminta bantuan BPK dan Pusat 
Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan 
(PPaTK). 

“Terkait laporan tentang Terminal 
Koja, proyek Kalibaru dan kemudian 
perpanjangan JICT, Priok Baru dan 
lamong, serta global bond itu, kami akan 
segera menindaklanjuti dan kami akan 
membentuk tim gabungan yang terdiri 
dari KPK, tentunya klarifikasi terhadap 
BPK, dan mengajak teman-teman PPaTK,” 
ungkapnya. 

agus mengatakan tim gabungan 
perlu dibentuk berdasar beberapa temuan 
baru terkait dugaan penyimpangan yang 
dilakukan PT Pelindo II. “Berdasarkan 
temuan yang paling baru, banyak sekali 

data. Itu akan kami tindak lanjuti,” ucapnya. 
agus menyarankan agar terdapat 

perwakilan dari Pansus Pelindo II untuk 
berkomunikasi dengan tim gabungan. 
Ia juga berjanji akan memperbarui 
perkembangan penyelidikan kasus 
tersebut. Sehingga, baik pansus 
maupun KPK dapat saling mengontrol 
dan memonitor. Ia berharap dalam 
pengembangan kasus ini, tak ada 
intervensi politik dari siapapun.

“Mudah-mudahan dengan cara 
begitu kita saling kontrol memonitor 
perjalanan kasus ini ke depan. Karena kami 

bersepakat kasus ini bisa jadi pintu masuk 
untuk membenahi tata kelola Badan 
Usaha Miliki Negara (BUMN). BUMN bisa 
menjadi tolak punggung perekonomian 
negara, dan memberikan keuntungan 
sebesar-besarnya untuk kepentingan dan 
kemaslahatan rakyat Indonesia,” harap 
agus.

Di tempat terpisah, anggota Pansus 
DPR untuk Pelindo II lainnya, Masinton 
Pasaribu menegaskan bahwa KPK 
tak memiliki alasan lagi untuk tidak 
menindaklanjuti temuan dari pemeriksaan 
investigatif yang dilakukan BPK tersebut.

“Itu kerugian negara berdasarkan audit 
BPK, jadi itu bukan fiksi, maka KPK harus 
menindak lanjuti,” tegasnya.

Selain menyerahkan lHP Investigatif 
BPK, Masinton mengungkapkan, 
Pansus Pelindo II juga mempertanyakan 
perkembangan kasus yang menjerat RJl 
sebagai tersangka dalam kasus dugaan 
korupsi pengadaan QCC tahun 2010.

Menurut Masinton, setelah hampir 
dua tahun bergulir, kasus yang ditengarai 
merugikan negara sebesar US$3,6 juta 
atau sekitar Rp47 miliar itu tak jelas 
kelanjutannya. Masinton meminta 
lembaga antirasuah itu tak tebang pilih.

“Kasus tiga QCC yg menetapkan 
RJl jadi tersangka juga nggak ada 
perkembangan, terus ditambah ini lagi, 
KPK jangan pilih tebang dong,” tegasnya.

Masinton mengkritik kerja KPK yang 
lamban dalam mengusut kasus dugaan 
korupsi tersebut. Terlebih, kata anggota 
Komisi III DPR itu, Ketua KPK agus 
Rahardjo pernah menyatakan bakal segera 
menuntaskan pengusutan kasus ini dalam 
waktu dekat.

“Sudah satu tahun delapan bulan, 
gimana progress-nya. Dulu agus Rahardjo 
pernah bilang di Komisi III, saya tanya 
kasus ini, dia bilang segera segera, segera 
mana? Mana segeranya?” celetuknya. 

Pansus Pelindo II juga berencana 
memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno 
untuk meminta penjelasan lebih jauh 
mengenai perpanjangan kontrak kerja 
sama pengelolaan dan pengoperasian 
pelabuhan PT Pelindo II tersebut. Kontrak 
perpanjangan kerja sama ditandatangani 
Rini mewakili pemerintah sebagai 
pemegang saham di Pelindo II.  (and)

Supply chain management
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K aMIS pagi (27/7), ratusan 
orang yang tergabung dalam 
Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta 
International Container Terminal 

(PT JICT) atau SP JICT berunjuk rasa di 
depan Kantor Pusat BPK. Kali ini tak lagi 
tuntutan, tetapi menyampaikan apresiasi 
atas hasil kerja BPK.

aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar 
pukul 10.00 WIB tersebut merupakan 
bentuk apresiasi SP JICT terhadap BPK 
yang telah menyelesaikan pemeriksaan 
investigatif atas perpanjangan kerja 
sama pengelolaan dan pengoperasian 
pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (PT 
Pelindo II) berupa kerja sama usaha dengan 
PT JICT pada PT Pelindo II, PT JICT dan 

instansi terkait lainnya.
laporan Hasil Pemeriksaan 

(lHP) Investigatif tersebut telah juga 
disampaikan kepada DPR dan Pansus DPR 
untuk Pelindo II. Bahkan, lHP Investigatif 
itu juga telah diserahkan Pansus DPR untuk 
Pelindo II kepada KPK sebagai bahan untuk 
menindaklanjuti kasus tersebut hingga 
selesai secara hukum. 

Sekretaris Jenderal SP JICT Mokhamad 
Firmansyah menegaskan kembali 
tujuan mereka berunjuk rasa. Dimana, 
kehadiran mereka di Kantor Pusat BPK 
untuk mengapresiasi BPK yang telah 
menyelesaikan audit investigasi dan 
menyimpulkan adanya indikasi kerugian 
keuangan negara pada PT Pelindo II 

SP jiCT unjuK raSa, 
aPreSiaSi bPK
taK seKali-dua Kali sP jict BerunjuK rasa, meminta 
Penyelesaian sengKarut Kerja sama Pt Pelindo ii 
dengan PihaK asing. mereKa juga mengaPresiasi BPK 
atas hasil PemeriKsaan investigatif tahaP Pertama 
terKait PerPanjangan KontraK Kerja sama.  

minimal sebesar Rp4,08 triliun. 
Firmansyah menambahkan bahwa 

pihaknya juga mendukung BPK untuk 
menyelesaikan pemeriksaan investigatif 
lainnya yang masih saling berkaitan. 
Seperti diketahui, Pansus DPR untuk 
Pelindo II telah meminta BPK untuk 
melakukan pemeriksaan pada beberapa 
objek lainnya. 

Dan, BPK sendiri tengah mengerjakan 
tiga pemeriksaan investigatif secara 
simultan, yaitu pemeriksaan investigatif 
atas global bond atau penerbitan obligasi 
global PT Pelindo II, perpanjangan 
kontrak Terminal Petikemas Koja, dan 
pembangunan Pelabuhan Kalibaru.

“Dari awal kami yakin, bahwa tidak 
akan ada proses perpanjangan kontrak 
JICT yang dilakukan melanggar undang-
undang tanpa ada rencana pembangunan 
Kalibaru, tidak akan ada pinjaman global 
bond tanpa ada rencana pembangunan 
Kalibaru,” tegas Firmansyah. 

Ia yakin terhadap kerja profesional 
BPK dengan menyelesaikan pemeriksaan 
investigatif lainnya itu. Menurutnya, 
hasil pemeriksaan investigatif terhadap 
perpanjangan JICT dan Koja, proyek 
Kalibaru serta global bond dapat menjadi 
evaluasi keras bagi PT Pelindo II terhadap 
potensi kebijakan korup dan sembrono 
sehingga merugikan Indonesia di masa 
depan. 

Dalam unjuk rasa kali ini, SP JICT 
menilai perpanjangan Pelabuhan 
Petikemas Koja dilakukan tanpa valuasi 
dan harga jual perpanjangan kontrak 
untuk periode 2015-2038 kepada 
Hutchison sangat rendah. Pada Tahun 
2000 harga jual Koja mencapai USD150 
juta tetapi kemudian tahun 2015, 
harganya malah turun menjadi USD50 
juta. Padahal Koja sendiri merupakan 
terminal terbesar kedua setelah JICT di 
Tanjung Priok.

Sementara Pembangunan Pelabuhan 
Kalibaru dikerjakan dengan menelan 
biaya puluhan triliun tetapi pengerjaannya 
terlambat hampir 2 tahun dan banyak 
kejanggalan lainnya seperti pada 
konstruksi serta dioperasikan secara 
eksklusif oleh Port of Singapore Authority 
(PSa).

Konsep ini kemudian dinilai telah 

Aksi unjuk rasa tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) atau SP JICT 
berunjung rasa di depan Kantor Pusat BPK, Kamis (27/7).
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melenceng jauh, mengingat Indonesia 
sendiri dianggap tidak akan mampu 
bersaing dengan pelabuhan tetangga 
Singapura. Di sisi lain jika dibandingkan 
dengan Pelabuhan Teluk lamong di 
Surabaya, biaya pembangunannya 50% 
lebih murah dari Kalibaru dan dioperasikan 
oleh perusahaan dan pekerja dalam negeri.

lebih jauh mereka menyatakan, 
kebijakan paling fatal adalah penarikan 
global bond oleh Pelindo II. Proyek-proyek 
peruntukan global bond mangkrak dan 
50% dananya menganggur selama 2 
tahun. Padahal Pelindo II diharuskan 
membayar bunga Rp1,2 triliun per 
tahun. Mereka menilai bahwa salah satu 
indikator keberhasilan Pelabuhan adalah 
terwujudnya tata kelola perusahaan yang 
baik atau Good Corporate Governance (GCG) 
dan produktivitas pelabuhan yang handal.

Sementara itu, Kabiro Humas dan Kerja 
Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan 

Budiman yang menerima perwakilan dari 
pengunjuk rasa menjelaskan bahwa tindak 
lanjut hasil pemeriksaan investigasi BPK 
tersebut sepenuhnya pada Pansus Pelindo 
II dan saat ini BPK sedang melakukan 
pemeriksaan investigasi atas global bond, 
Terminal Petikemas KOJa, dan Pelabuhan 
Kalibaru. 

“Kami akan tetap bekerja secara 
profesional sesuai dengan ketentuan, 
kewenangan, dan fakta di lapangan, 
sehingga hasil kerja BPK dapat 
dipertanggungjawabkan secara profesional 
dan sesuai undang-undang,” ucap Yudi 
sambil menambahkan,”Kami akan 
selesaikan audit investigatif perpanjangan 
Koja, Kalibaru dan Global Bond Pelindo II 
dalam rentang waktu 60-100 hari”.

 SP JICT sendiri tidak hanya sekali 
berunjuk rasa di Kantor Pusat BPK. Jauh 
sebelumnya, pada 19 Januari 2016, 
mereka juga berunjuk rasa setelah BPK 

menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu atas atas proses perpanjangan 
pengoperasian pengelolaan PT JICT dan 
kerja sama operasi terminal Petikemas Koja 
yang kemudian diserahkan kepada DPR 
pada 2 Desember 2015. 

Saat itu, mereka meminta BPK 
agar cermat dalam melakukan audit 
investigatif perpanjangan kontrak 
JICT kepada Hutchison Port Holding 
(HPH). Dan, meminta agar BPK dapat 
mempertanggungjawabkan hasil 
pemeriksaan tersebut. 

Dengan demikian, dalam audit 
investigasi lanjutan BPK, seharusnya 
menjadi penegasan terhadap audit awal 
PDTT tersebut, yakni potensi kerugian 
negara dalam bentuk tidak optimalnya 
aspek keuangan dan dugaan pelanggaran 
hukum dalam perpanjangan kontrak JICT 
karena dilakukan tanpa sepengetahuan 
pemerintah.  (and

Kasus Pelindo ii:
TaK Hanya KPK, 
Polri Pun iKuT Tangani
seBelumnya KPK tangani Kasus Pengadaan Quay 
Container Crane. sementara Polri Pun tangani Kasus 
Pelindo ii dengan oBjeK Pidana yang BerBeda. 

laPORaN Hasil Pemeriksaan (lHP) 
Investigatif atas perpanjangan 
kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian pelabuhan PT 

Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) 
berupa kerja sama usaha dengan PT JICT 
pada PT Pelindo II, PT JICT dan instansi 
terkait lainnya telah diserahkan BPK 
kepada Pansus DPR untuk Pelindo II. 

Pansus DPR pun kemudian telah 
menyerahkan lHP Investigatif tersebut 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Dan, KPK akan menindaklanjutinya 
dengan menggandeng BPK serta 
Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi 
Keuangan (PPaTK).

Jauh sebelumnya, KPK telah 
menangani kasus pengadaan Quay 
Container Crane (QCC) pada Pelindo II, 
yang pengadaannya dilakukan tahun 
2010. Perkembangannya, KPK telah 
menetapkan  Direktur Utama Pelindo II, 
RJl sebagai tersangka. 

adapun dugaan korupsi di PT Pelindo 
II bermula pada awal 2014 saat KPK 
menerima laporan dugaan pengadaan 
tiga QCC di Pelindo II berdasarkan 
laporan Serikat Pekerja Pelindo II. Serikat 
buruh PT Pelindo II menilai ada dugaan 
korupsi dari pengadaan tiga QCC yang Quay Container Crane
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pada tahun 2011 sebanyak dua QCC itu 
dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan 
Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan 
konsultan yang dianggap tidak sesuai 
dengan prosedur.

Termasuk juga atas megaproyek 
Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar 
muat di Tanjung Priok, serta dugaan 
korupsi atas perpanjangan kontrak 
perjanjian Jakarta International Container 
Terminal (JICT).

Imbasnya, pada tanggal 15 Desember 
2015, KPK menetapkan Dirut PT Pelindo II 
R.J. lino sebagai tersangka karena diduga 
memerintahkan pengadaan tiga QCC 
tersebut dengan menunjuk langsung 
perusahaan PT HDHM dari Tiongkok 
sebagai penyedia barang.

KPK menduga crane yang didatangkan 
lino tak sesuai spesifikasi. Dalam proses 
lelang perusahaan penggarap proyek 
juga dianggap terjadi kejanggalan. 
atas perbuatannya, RJl disangkakan 
melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 
Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 
1999 yang telah diubah dengan UU No. 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

Bareskrim Polri
Tak hanya KPK, Badan Reserse Kriminal 

(Bareskrim) Polri juga menangani kasus 
dugaan tindak pidana korupsi pada 
Pelindo. Namun, objek yang ditangani 
berbeda. Bareskrim menangani kasus 
pengadaan 10 unit mobile crane pada PT 
Pelindo II tahun anggaran 2012.

Perkembangannya, Bareskrim Polri 
telah menetapkan dua tersangka, yaitu 
mantan Direktur Teknik PT Pelindo II HBK 
dan mantan Direktur Operasi dan Teknik 
PT Pelindo II FN. Keduanya, divonis 16 
bulan penjara dan dianggap terbukti 
memperkaya korporasi dan orang lain 
yang mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp37,9 miliar.

Kasus ini bermula saat Direktur Utama 
PT Pelindo II ketika itu, RJl mengusulkan 
pengadaan mobile crane 25 ton dan 65 
ton, untuk keperluan cabang pelabuhan 
PT Pelindo II, yaitu pelabuhan di Bengkulu, 
Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, 
Banten, Panjang dan Pontianak. 

FN saat itu sebagai Direktur Operasi 

dan Teknik PT Pelindo II, kemudian 
memerintahkan Direktur Teknik PT Pelindo 
II HBK saat itu untuk membuat kajian 
investasi dan menghitung harga satuan 
mobile crane. 

HBK kemudian memerintahkan 
bawahannya, MS dan M, untuk membuat 
kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
hampir semua cabang Pelindo II tidak 
membutuhkan mobile crane. Namun, FN 
menyuruh agar M melaporkan langsung 
hasil kajian kepada RJl. 

Selanjutnya, HBK memerintahkan 
agar investasi mobile crane dimasukkan 
dalam daftar tambahan usulan Rencana 
Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) 
2011. Namun, dalam usulan tersebut 
tidak dicantumkan hasil kajian investasi. 
Usulan tersebut selanjutnya diajukan ke 
Direktorat Keuangan dengan pengantar 
nota dinas yang ditandatangani FN. 

Selain itu, pengadaan lelang juga 
tidak sesuai karena adanya penunjukan 
langsung ke PT GNCe meski tidak 
memenuhi kualifikasi. Dalam praktiknya, 
PT GNCR tidak bisa menyerahkan 10 unit 
mobile crane yang disepakati. Bukannya 
membatalkan kontrak, baik FN dan HBK 
melakukan amandemen ulang.

Penghitungan kerugian negara 
atas pengadaan 10 mobile crane sendiri 
dilakukan oleh BPK setelah menerima 
permintaan dari Bareskrim Polri yang 
mengirimkan Surat Bareskrim Polri 
tanggal 3 September 2015 tentang 
Permintaan audit Perhitungan Kerugian 
Negara Perkara Korupsi PT Pelindo II.

atas permintaan permohonan 
penghitungan kerugian negara 
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan 
penghitungan kerugian negara yang 

dilaksanakan sejak tanggal 13 Oktober 
2015 sampai dengan 23 Januari 2016. 
Baru pada tanggal 25 Januari 2016, 
BPK menyerahkan hasil penghitungan 
kerugian negara atas kasus tersebut 
kepada Bareskrim Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut, BPK menyimpulkan adanya 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundangan yang dilakukan oleh pihak-
pihak terkait dalam proses perencanaan, 
pelelangan, dan pelaksanaan kontrak 
yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
keuangan negara.

Bareskrim juga telah melakukan uji 
coba fisik terhadap 10 unit mobile crane di 
PT Pelindo II. Hasilnya, ditemukan bahwa 
kondisi beberapa diantaranya tidak dapat 
beroperasi dengan baik. Kasus dugaan 
korupsi melalui pengadaan 10 unit mobile 
crane sudah dimulai sejak agustus 2015. 

Terkait dengan lHP Investigatif atas 
perpanjangan kerja sama pengelolaan 
dan pengoperasian pelabuhan PT 
Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) 
berupa kerja sama usaha dengan PT JICT 
pada PT Pelindo II, PT JICT dan instansi 
terkait lainnya, Mabes Polri memastikan 
akan mendalami temuan BPK dalam lHP 
Investigatif tersebut.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri 
Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto 
mengatakan, saat ini masih melihat 
apakah temuan BPK itu masih terkait 
dengan kasus yang ditangani Bareskrim 
Polri. Jika benar, Polri akan meminta data 
tersebut untuk menindaklanjuti.

“Kalau itu terkait terusan tindak lanjut 
yang dulu, kita minta ke BPK kerugian 
negaranya berapa, baru kemudian kita 
proses. Tapi kalau itu temuan BPK sendiri, 
harus dicek dulu laporannya nanti akan 
diserahkan ke Bareskrim atau KPK,” ucap 
Setyo, Selasa (13/06). 

Sejauh ini, kata Setyo, dirinya masih 
berkoordinasi dengan Bareskrim apakah 
kasus ini bisa menjadi jalan masuk 
kepolisian untuk mengungkap indikasi 
korupsi pada kasus tersebut. Menurutnya, 
pihak kepolisian memang pernah 
menangani kasus Pelindo II ini.

“Kita koordinasi dulu dengan 
Bareskrim, nanti kita dalami lagi. Seingat 
saya pernah kita menangani kasus itu, 
yang Pelindo II,” jelasnya.  and

15juli 2017 WARTA BPK
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AnggArAn Pendapatan dan 
Belanja negara (APBn) setiap 
tahun rencana pendapatan 
negara selalu meningkat 

nilainya. Hal ini dikarenakan mengikuti 
belanja negara yang semakin meningkat. 
Jika pendapatan negara kurang, utang 
dijadikan alat untuk menutupi besaran 
belanja negara.

Pada APBn 2017 misalnya. Ditetapkan 
jumlah pendapatan negara sebesar 
rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari 
penerimaan perpajakan sebesar rp1.489,9 

triliun, penerimaan negara bukan 
pajak (PnBP) sebesar rp250 triliun, dan 
penerimaan hibah sebesar rp1,4 triliun.

Pendapatan negara yang sebesar 
itu ternyata tidak cukup untuk 
membelanjakan kebutuhan-kebutuhan 
yang diperlukan pemerintah dalam 
membangun negara ini sesuai dengan visi 
dan misinya. Belanja negara sendiri, dalam 
APBn 2017, diplot sebesar rp2.080,5 
triliun. Ada kekurangan rp330,2 triliun. 
Untuk menutupi defisit inilah kemudian 
utang digunakan.

Celah Penyelewengan 
Pengadaan Barang dan jasa
SeBAgiAn BeSAr kASUS korUPSi BerASAl DAri PengADAAn 
BArAng DAn JASA PemerintAH. BPk SenDiri Sering 
menemUkAnnyA DAlAm PemerikSAAn. JikA DiketAHUi 
celAHnyA, PenyelewengAn DAPAt DicegAH. 

Belanja negara sendiri, dalam APBn 
2017, belanja pemerintah pusat masih 
yang terbesar, mencapai rp1.315,5 triliun. 
Diikuti belanja kementerian/lembaga 
rp763,6 triliun, belanja nonkementerian/
lembaga rp552 triliun.

Selain itu, pemerintah pusat juga 
menggunakan uang negara dalam APBn 
untuk anggaran belanja untuk pendidikan 
sebesar rp416,1 triliun dan kesehatan 
rp104 triliun. Selain itu,  transfer ke daerah 
sebesar rp704,9 triliun dan Dana Desa 
sebesar rp60 triliun. Alokasi anggaran 
ke daerah baik melalui transfer daerah 
dan Dana Desa, jika digabungkan, 
nilainya lebih besar dibandingkan belanja 
kementerian/lembaga. nilainya mencapai 
rp764,9 triliun. 

Belanja negara tersebut merupakan 
belanja rutin dan belanja pembangunan. 
Belanja rutin biasanya digunakan untuk 

laPOran KhUsUs

Kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan suatu proyek infrastruktur
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menggaji pegawai negeri sipil (belanja 
pegawai), belanja subsidi ke daerah, 
belanja untuk membayar bunga dan 
cicilan utang, dan lain-lain. 

Sedangkan belanja pembangunan 
biasanya digunakan untuk pembangunan 
untuk berbagai kementerian/lembaga, 
lembaga nonkementerian, yang di 
antaranya untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan sektoral yang 
menjadi tanggung jawab masing-
masing kementerian /lembaga negara 
bersangkutan. Ada juga belanja 
pembangunan untuk anggaran 
pembangunan daerah, baik tingkat 
provinsi maupun kabupaten dan kota, 
serta belanja pembangunan lainnya. 

Sejak pemerintahan Presiden Joko 
widodo dan wakil Presiden Jusuf kalla 
memerintah sejak oktober 2014, salah satu 
fokus utamanya adalah pembangunan 
infrastruktur. Hal tersebut tercermin juga 
pada APBn 2017.

Dalam APBn 2017, pemerintah 
menitikberatkan kebijakan besar belanja 
negara pada belanja negara secara 
produktif dan berkualitas. maka, kualitas 
belanja diarahkan pada pemanfaatan 
anggaran yang bersifat produktif 
dan prioritas, di antaranya seperti 
pembangunan infrastruktur, pengurangan 
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 
dan pengurangan kesenjangan. 

mengenai fokus pada pembangunan 
infrastruktur, menteri keuangan Sri 
mulyani indrawati, di Jakarta, 4 April 
2017, menekankan kembali bahwa dalam 
rencana Pembangunan Jangka Panjang 
dan menengah nasional (rPJmn) tahun 
2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur 
mencapai rp4.796 triliun. Sebanyak 
40% berasal dari APBn dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
Badan Usaha milik negara (BUmn) sebesar 
22%, dan sisanya sebesar 36,5% didanai 
oleh swasta.

“Dari APBn pendanaan infrastruktur 
semakin berkembang. tahun 2017 
dialokasikan rp380 triliun atau 19% 
dari total APBn. yang lebih besar dari 
infrastruktur cuma pendidikan 20% atau 
rp407 triliun,” ucap Sri mulyani. 

menurut dia, tingginya dana 
infrastruktur yang diambil dari APBn 

juga bisa dilihat dari besarnya anggaran 
pada kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan rakyat (PUPr). “PUPr 
merupakan salah satu kementerian yang 
berperan penting dalam pembangunan 
infrastruktur, belanja modalnya mendekati 
rp 100 triliun selama tahun 2016, dan di 
2017 sebesar rp101 triliun, dan rp104 
triliun di 2018 (rAPBn),” tuturnya. 

Sejak dulu, salah satu belanja yang 
paling dominan, baik itu belanja di tingkat 
pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, adalah pengadaan barang dan 
jasa. Apalagi saat ini, dimana pemerintah 
fokus kepada pembangunan infrstruktur, 
baik yang dianggarkan di pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, 
pembangunan infrastruktur sudah tentu 
melalui pengadaan barang dan jasa.    

Apa yang menjadi masalah adalah 
pengadaan barang dan jasa ini sangat 
sering memunculkan penyelewengan 
atau penyalahgunaan wewenang. tak 
heran, hampir seluruh kasus tindak pidana 
korupsi terjadi pada pengadaan barang 
dan jasa. 

Dalam workshop risiko Penyimpangan 
dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah serta Pembuktiannya, yang 
diselenggarakan BPk bersama komisi 
Pengawasan Persaingan Usaha (kPPU) 
di Pusdiklat BPk, kalibata, Jakarta, 18 
Juli 2017, ketua BPk moermahadi Soerja 
Djanegara mengungkapkan BPk kerap 
menemukan permasalahan pengadaan 
barang dan jasa saat menjalankan tugas 
pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan keuangan 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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maupun pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu selama ini, BPk seringkali 
menemukan permasalahan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
baik yang bersifat administratif maupun 
yang berindikasi mengandung unsur 
pidana yang mengakibatkan kerugian 
ataupun potensi kerugian negara/daerah.

Untuk permasalahan pengadaan 
barang dan jasa yang berindikasi 
mengandung unsur pidana, moermahadi 
menerangkan, maka sesuai dengan 
Undang-Undang no. 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
tanggung Jawab keuangan negara, 
BPk akan menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan investigative dan 
melaporkan kepada instansi berwenang.

Selama periode 2013-2016, BPk telah 
menyampaikan temuan pemeriksaan 
yang diindikasikan mengandung unsur 
pidana kepada instansi yang berwenang 
sebanyak 231 surat yang memuat 446 
temuan senilai rp33,52 triliun dan 
USD841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen 
sebesar rp44,84 triliun. Dari temuan itu, 
instansi berwenang telah menindaklanjuti 
425 temuan senilai rp33,05 triliun dan 
USD763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen 
rp43,31 triliun atau sebesar 96,6%.

Selain itu, selama 2013-2016, 
berdasarkan permintaan dari aparat 
penegak hukum atas suatu kasus tindak 
pidana korupsi yang sedang diproses 
secara hukum, BPk juga telah menilai dan 
menetapkan jumlah kerugian negara yang 
diakibatkan oleh perbuatan melawan 
hukum. Selama periode tersebut, BPk 
telah menilai dan menetapkan kerugian 
negara sebanyak 107 kasus senilai rp9,13 
triliun dan USD2,71 miliar atau seluruhnya 
ekuivalen dengan rp45,63 triliun. 

Hasil perhitungan tersebut telah 
disampaikan kepada aparat penegak 
hukum yaitu kepolisian sebanyak 44 kasus 
senilai rp260,27 miliar dan USD2,71 miliar 
atau seluruhnya ekuivalen sebesar rp36,76 
triliun. kemudian kejaksaan sebanyak 49 
kasus senilai rp295,12 miliar. Dan, komisi 
Pemberantasan korupsi (kPk) sebanyak 14 
kasus senilai rp8,57 triliun. 

menurut moermahadi, ke depannya, 
permasalahan pada pengadaan barang 
dan jasa pemerintah akan tetap menjadi 

tantangan. Hal ini sejalan dengan 
meningkatnya anggaran pemerintah pusat 
dan daerah dari tahun ke tahun, khususnya 
belanja barang dan modal, yang dalam 
pelaksanaannya akan melibatkan proses 
pengadaan barang dan jasa. 

ia menekankan bahwa celah-celah 
terjadinya penyelewengan dalam 
pengadaan barang dan jasa terjadi 
hampir dalam semua tahapan. Baik saat 
perencanaan maupun pelaksanaan 
lelang. “Biasanya di perencanaan dan 
pelaksanaan,” ucap moermahadi. 

Sementara itu, ketua kPPU m. Syarkawi 

rauf menyatakan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah dari sisi efektivitas dan 
efisiensi serta bisa menjadi pengungkit 
bagi pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi di indonesia. 

ia mengungkapkan bahwa suatu 
waktu ia pernah diundang untuk 
mengikuti rapat terbatas dengan Presiden 
Joko widodo. Dalam rapat terbatas 
tersebut, Presiden menyampaikan 
bagaimana anggaran pemerintah yang 
jumlahnya sekarang sekitar rp2.080 
triliun, dimana untuk belanja pemerintah 
pusat sekitar rp1.300 triliun, belanja di 
pemerintah daerah yang kurang lebih 
sebesar rp764 triliun, bisa efisien dan 
diefektifkan penggunaannya.  

“kalau ini bisa kita efektifkan, kalau ini 
bisa lebih efisien khususnya yang terkait 
dengan pengadaan barang dan jasa, maka 
harapannya adalah bisa menjadi sumber 
pengungkit pertumbuhan ekonomi 
indonesia di masa mendatang,” tutur 
Syarkawi.

oleh karena itu, lanjut Syarkawi, 
Presiden saat rapat terbatas itu benar-
benar menginginkan supaya belanja 
barang dan jasa ini menjadi instrumen 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang saat ini hanya sekitar 5,02 persen bisa 
di atas itu. 

kemudian belanja barang dan 
jasa ini juga bisa menjadi instrumen 
dalam mendorong pemerataan. oleh 
sebab itu, Presiden dalam arahannya 
waktu itu, meminta supaya salah satu 
penggunaannya melalui e-katalog, 
bagaimana caranya produk-produk Usaha 
kecil menengah (Ukm) juga bisa masuk 
sehingga tidak hanya didominasi oleh 
produk-produk dari usaha besar atau 
usaha skala menengah di dalam sistem 
belanja e-katalog. 

“Sehingga apa yang kita harapkan, 
at the end, belanja pemerintah ini bisa 
menjad instrumen untuk mengurangi 
ketimpangan, untuk mendorong 
pemerataan,” ucapnya.  and 

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
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SAAt menjalankan tugas 
pemeriksaan, terutama 
pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu (PDtt) indikasi penyimpangan 
dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah bukan hal baru bagi BPk. 
Dengan kata lain, setiap pemeriksaan, BPk 
kerap kali menemukan indikasi tersebut. 

kepala Auditorat investigasi keuangan 
Daerah najmatuzzahrah saat menjadi 
narasumber dalam workshop risiko 
Penyimpangan dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya, 
yang diselenggarakan BPk bersama komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha (kPPU) di 
Pusdiklat BPk, kalibata, Jakarta, 18 Juli 
2017, memaparkan hal tersebut. 

mengutip dari data temuan BPk 
terkait pengadaan barang dan jasa tahun 
2016 yang termuat dalam ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (iHPS) i dan ii tahun 
2016, najma menjelaskan apa saja modus 
penyimpangan yang sering keluar dalam 
hasil pemeriksaan BPk terkait pengadaan 
barang dan jasa pemerintah.

Beberapa modus yang ditemukan 
BPk tersebut, di antaranya: kelebihan 
pembayaran atas pengadaan barang dan 
jasa; pemahalan dan/atau kemahalan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

MengendUs PenyiMPangan dari 
hasil PeMeriKsaan BPK
DAlAm PemerikSAAn, BPk SeringkAli menemUkAn inDikASi 
ADAnyA PenyimPAngAn DAlAm PengADAAn BArAng DAn 
JASA PemerintAH. APA yAng terJADi, HASil PengADAAn 
BiAyA BeSAr tetAPi kUAlitAS renDAH yAng BerUJUng tiDAk 
ADAnyA mAnfAAt yAng DirASAkAn DAri BelAnJA negArA. 

harga; denda keterlambatan pekerjaan 
belum dipungut atau diterima; belanja 
atau pengadaan fiktif; spesifikasi barang 
dan jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan kontrak; dan rekanan pengadaan 
barang dan jasa tidak menyelesaikan 
pekerjaan.

“ini semua, temuan yang disarikan 
dalam ikhtisar hasil pemeriksaan adalah 
dampak dari adanya persengkongkolan, 
adanya persaingan tidak sehat, 
yang dalam bahasa kita sehari-hari, 
para auditor BPk mengungkapkan 
adanya penyimpangan dalam temuan 
pemeriksaan,” tutur najma.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah sendiri, 
kebutuhan barang dan jasa pemerintah 
biasanya dirancang oleh kementerian/
lembaga di tingkat pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah (pemda) 
dalam rencana kerja dan Anggaran 
kementerian negara/lembaga (rkAkl) 
maupun rencana kerja dan Anggaran 
(rkA).

“termasuk juga kegiatan apa 
yang diperlukan, bagaimana cara 
pengadaannya, dan peraturan apa yang 
terkait,” ucap najma. 

Untuk pengadaan barang dan jasa 
di pemerintah, penyimpangannya tidak 
hanya melibatkan penyedia barang dan 
jasa dengan penyedia barang dan jasa 
lainnya. tapi, penyedia barang dan jasa 
dengan pemilik pekerjaan pengadaan 
barang dan jasa dalam hal ini pemerintah, 
baik itu kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah, maupun instansi pengelola 
keuangan negara lainnya.

Penyimpangan dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah ini tidak 
hanya dimulai dari pelaksanaan 
pengadaan, tetapi dari awal, dari 
perencanaan pengadaan barang dan 
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jasa. mulai dari memasukan pengadaan 
barang dan jasa apa saja yang akan masuk 
ke dalam daftar belanja dalam Anggaran 
dan Pendapatan Belanja negara atau 
Daerah (APBn/APBD) sampai penentuan 
siapa kontraktor yang akan melaksanakan 
pengadaan barang dan jasa tersebut. 
najma meyakini kasus-kasus tersebut 
sudah beberapa kali ditemukan, baik pada 
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan 
laporan keuangan, maupun PDtt. 

“yang miris adalah tindak 
penyimpangan yang dilakukan dimulai 
tidak dari pelaksanaan tetapi dimulai dari 
perencanaan. Sudah dirancang dari awal, 
termasuk penganggaran. Bagaimana 
anggaran itu masuk ke dalam APBD 
misalnya, itu sudah dirancang, siapa nanti 
menang sudah di-ploting, pemilihan 
pemenangnya pun sudah diatur,” ungkap 
najma.

Adanya e-purchasing dan e-tendering 
dalam sistem e-procurement merupakan 
terobosan baru dalam pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. tapi, menurut najma, 
sistem tersebut tidak lantas meniadakan 
penyimpangan dalam pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. 

najma menjelaskan bahwa 
e-procurement itu hanya alat, sedangkan 
hal yang terpenting adalah orang yang 
menggunakan alat tersebut. Jika alat 
atau sistem yang baik itu disalahgunakan 
oleh orang yang menggunakannya, 
maka sistem sebaik apapun tidak akan 

membantu untuk menghilangkan 
penyimpangan.    

oleh karena itu, pentingnya etika 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
harus dipahami dan dipegang teguh 
oleh orang-orang di pemerintahan yang 
bertanggung jawab dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah serta 
penyedia barang dan jasa atau kontraktor.

“Jadi, tidak heran masih terjadi 
penyimpangan-penyimpangan dalam 
proses pengadaan barang dan jasa 
karena hulunya etika pengadaan yang 
tidak dipatuhi. kalau etika pengadaan 
dipatuhi maka pencapaian prinsip 
pengadaan bisa terlaksana. tetapi kalau 
tidak, prinsip pengadaan kemudian tidak 
juga terlaksana,” papar najma sambil 
melanjutkan dampaknya kualitas rendah, 
harga mahal dan pada akhirnya tidak ada 
manfaat yang bisa dirasakan pemerintah 
dari pengeluaran uang yang dilakukan 
dalam belanja negara.  

terkait dengan tanda-tanda adanya 
penyimpangan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah yang biasa ditemukan 
dalam hasil pemeriksaan BPk, terdapat 
dalam tahapan pengadaan barang dan 
jasa ada gejalanya. Pada perencanaan 
tanda-tandanya, antara lain, pertama, 
penyusunan anggaran tidak melalui 
prosedur dan tanpa analisa kebutuhan.

“Bukan berdasarkan kebutuhan tetapi 
berdasarkan kemauan, berdasarkan 
perintah atasan, misalnya ya, ‘pokoknya 

saya mau beli itu’, pake pokoknya itu yang 
repot,” ujar najma. 

Kedua, nilai anggaran tidak 
terinci.”gelondongan saja, biar gampang 
nanti mau beli apanya next dilakukan 
rinciannya. Padahal, dalam perencanaan 
APBn maupun APBD, harusnya sudah jelas 
mau beli apa, sudah terinci,” terang najma.

najma mencontohkan, kalau mau 
bangun gedung, sudah terinci berapa 
luasnya, apa saja yang akan dibangun, 
berapa ruangannya, ruangannya apa 
saja yang dibangun, material untuk 
membangun apa saja, kualitasnya seperti 
apa, dan rincian lainnya. 

Ketiga, nilai anggaran terinci 
namun bersumber dari pihak tertentu 
atau sumber yang tidak kompeten. 
najma mencontohkan pada pengadaan 
alat kesehatan di suatu provinsi yang 
kontraktor atau vendor-nya hanya satu, 
tetapi perusahaan penyuplai barang dan 
jasanya banyak dan dimiliki anggota 
keluarga dari vendor tadi. kemudian, 
perusahaan-perusahaan tersebut ramai-
ramai ikut lelang. Ada persaingan semu 
dan mereka sudah membagi jatah 
pengadaan barang dan jasa di situ. 

“Dan, bahkan pembagian itu sudah 
dimulai dari perencanaan anggaran. Bukan 
pada pelaksaan anggaran,” ucapnya.  

Keempat, waktu untuk melaksanakan 
anggaran tidak feasible untuk terlaksana. 
“Bisa jadi begitu. yang bisa ngikutin hanya 
orang-orang (kontraktor) tertentu yang 
sudah mengetahui informasi dari awal. 
yang belum mendapat informasi nggak 
bisa. kemudian dibikinlah persyaratan itu 
banyak banget, detail, yang tidak mungkin 
bisa dipenuhi dalam waktu yang singkat,” 
ucap nijma. 

Kelima, metode pelaksanaan 
pengadaan ditetapkan melalui 
e-purchasing sebelum barang dan jasa 
ditayangkan dalam e-katalog. terkait 
hal ini, nijma mengungkapkan bahwa 
e-katalog itu diibaratkan memindahkan 
pasa ke lembaga kebijakan Pengadaan 
Barang Jasa Pemerintah (lkPP). 

“nanti kita lihat apakah yang tayang 
di e-katalog ini sudah ter-verified atau 
belum. Sudah dicek atau belum spesifikasi 
barangnya. nanti banyak pemerintah 
daerah yang mendasarkan karena sudah 
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listing di e-katalog, gue beli aja. Padahal 
ternyata yang listing di sana warungnya 
abal-abal, tidak menutup kemungkinan 
itu,” tutur nijma.

nijma mengungkapkan hal tersebut 
ditemukan BPk. “Ada dua kasus yang 
sedang kami tangani, penghitungan 
kerugian negara terkait e-katalog, dan 
itu kita lihat apakah berdampak luas 
pada pengadaan e-katalog yang lainnya. 
Biasanya ini masif karena sumbernya satu 
(e-katalog),” ungkapnya.   

Selain itu, terdapat tanda-tanda 
lainnya seperti: pemaketan pekerjaan 
mengarah kepada penyedia/spesifikasi 
tertentu tanpa dasar yang dapat 
dipertanggungjawabkan; personil dalam 
organisasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah tidak independen atau 
tidak memiliki kompetensi minimal 
yang diperlukan.  

 tanda-tanda adanya 
penyimpangan pada pengadaan 
barang dan jasa juga bisa terjadi 
pada tahapan pemilihan penyedia 
barang dan jasa. Biasanya terjadi pada, 
pertama, penetapan jenis kontrak 
yang tidak menguntungkan bagi 
kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah, maupun instansi pengelola 
keuangan negara lainnya. 

Banyak sekali terjadi kelemahan-
kelemahan kontrak yang dibuat 
oleh entitas pengelola keuangan 
negara dalam pengadaan barang 
dan jasa yang justru menguntungkan 
kontraktor, vendor atau penyedia 
barang dan jasa. ini justru membuat 
entitas tidak bisa apa-apa ketika ada 
yang merugikan dalam pengadaan 
barang dan jasa tersebut. Pihak yang 
diuntungkan jelas penyedia barang 
dan jasa itu sendiri yang bisa membagi 
keuntungkannya kepada pihak internal 
entitas pengelola keuangan negara seperti 
pejabat pembuat komitmen (PPk) dan lain 
sebagainya.    

“ini dibuat sedemikian rupa 
kontraknya sehingga kementerian/
lembaga tidak berdaya. misalnya, saya 
mau nagih, oh ternyata tidak ada klausul 
denda,” nijma mencontohkan. 

Kedua, penetapan kriteria pemilihan 
yang mengarah pada pihak tertentu. 

Pihak tertentu yang sudah diatur sebagai 
pemenang tender bersama rekan-
rekannya yang membuat persaingan 
semu. Peraturan Presiden mengenai 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
itu menginginkan harga wajar dari 
persaingan sehat. Apa yang terjadi, banyak 
kasus yang ditemukan BPk adalah harga 
mahal dan persaingan semu.  

Ketiga, pembatasan peserta lelang 
dengan menyusun jadwal lelang yang 
tidak feasible. ini juga biasanya terjadi 
indikasi adanya persaingan semu. 
Keempat, rincian nilai Harga Perhitungan 
Sendiri (HPS) dibocorkan kepada pihak 
tertentu.

Kelima, Bid Rigging, dua atau lebih 
vendor yang berpura-pura bersaing 

padahal tidak ada persaingan. Keenam, 
pihak tertentu ditetapkan menjadi 
pemenang meskipun tidak memenuhi 
kriteria yang ditetapkan dalam dokumen 
pengadaan. Dan, ketujuh, e-purchasing 
dilakukan tanpa melakukan evaluasi atas 
kebenaran informasi yang tersedia pada 
e-katalog.  

Pada pelaksanaan kontrak dan 
pembayaran, penyimpangan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah biasanya 
ditandai dengan, pertama, Syarat-Syarat 
Umum kontrak (SSUk) dan Syarat-Syarat 

khusus kontrak (SSkk) yang ditetapkan 
dalam kontrak tidak sesuai dengan SSUk 
dan SSkk dalam Dokumen Pengadaan.

Kedua, pelaksanaan pekerjaan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan tahapan 
pekerjaan yang ditetapkan dalam standar, 
baik dalam dokumen pengadaan, 
dokumen penawaran, ataupun aturan 
umum yang berlaku.

Ketiga, Berita Acara Penyelesaian 
Pekerjaan Pro Forma. “Barang tidak 
diperiksa, diterima; barang belum 100 
persen dikatakan 100 persen, dan akhirnya 
dibayar lunas,” contoh nijma. namun, yang 
paling miris barang tidak diterima tetapi 
dinyatakan telah 100 persen, kemudian 
kontraktornya lari, menghilang, tidak 
bertanggung jawab menyediakan barang 

100 persen sesuai kontrak. 
Pada manajemen kontrak dan 

pembayaran tanda-tanda adanya 
indikasi penyimpangan terjadi ketika 
penyedia bukan pihak yang sebenarnya 
melaksanakan pekerjaan. lalu, ada 
jaminan pelaksanaan dari kontraktor 
tidak dapat dicairkan.

“Jaminan itu sering ada yang 
bodong tetapi tidak dicek,” ucap nijma.

 Selain tidak dicek, kadang juga 
pihak pejabat pembuat komitmen 
menyuruh kontraktor untuk membuat 
jaminan seperlunya yang penting 
terpenuhi adanya jaminan. Begitu dicek 
ke banknya ternyata tidak ada jaminan. 
kadang juga bank sendiri memberi 
suatu kode kalau ke salah satu asuransi 
berarti tidak ada jaminan, tetapi tetap 
diterbitkan surat jaminannya oleh bank 
tersebut. 

“Alasannya kenapa? kami sudah 
kerja sama dengan pihak asuransinya. 

Jadi, dia di-endorse oleh asuransi, misalnya 
asuransi tertentu, yang penting kami 
menerima dari grupnya asuransi ini. 
makanya kami terbitkan, walaupun kami 
tahu rekening yang ada di bank kami itu 
kosong nilainya. itu nyata,” papar nijma. 

  tanda-tanda lainnya yang biasa 
ditemukan dalam pemeriksaan BPk adalah 
barang tidak didukung dengan garansi 
dan layanan purna jual sesuai dengan 
yang diperjanjikan serta dokumen terkait 
asal usul barang dipalsukan sehingga tidak 
sesuai dengan kondisi sebenarnya.  and

Foto:

kepala Auditorat 
investigasi keuangan Daerah 
najmatuzzahrah saat menjadi 
narasumber dalam workshop 

risiko Penyimpangan 
dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah serta 

Pembuktiannya, yang 
diselenggarakan BPk bersama 

komisi Pengawasan Persaingan 
Usaha (kPPU) di Pusdiklat BPk, 
kalibata, Jakarta, 18 Juli 2017
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DAri sisi belanja, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja negara 
(APBn) saat ini sebagian besar 
digunakan untuk belanja modal. 

Dengan belanja barang dan modal maka 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
atau tender akan lebih dominan. 

tender merupakan tawaran 
mengajukan harga untuk memborong 
suatu pekerjaan, untuk mengadakan 
barang-barang, atau untuk menyediakan 
jasa. Pengertian tender tersebut mencakup 
tawaran mengajukan harga untuk 
memborong atau melaksanakan suatu 
pekerjaan, mengadakan barang dan atau 
jasa, membeli suatu barang dan atau jasa 
serta menjual suatu barang dan atau jasa.

mirisnya, pengadaan barang dan jasa 
pemerintah banyak ditemui permasalahan. 

Dimana yang paling banyak ditemui 
adalah persekongkolan. walaupun sudah 
banyak entitas yang mengawasinya tetap 
saja praktik kongkalikong ini masih marak 
terjadi. Artinya, banyak persaingan yang 
tidak sehat dalam proyek tender.   

komisioner komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha (kPPU) Sukarmi, 
saat menjadi narasumber pada acara 
workshop di Pusdiklat BPk ri, 18 Juli lalu, 
mengutarakan bahwa kasus kongkalikong 
dalam tender tersebut kasusnya dari 
tahun ke tahun makin meningkat. ia 
mengungkapkan bahwa kasus-kasus yang 
ditangani kPPU sekitar 75 persen itu kasus 
persekongkolan tender.  

“tendernya bernuansa kongkalikong,” 
ujarnya.

ia membandingkan data kasus yang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Tender BernUansa 
KOngKaliKOng dOMinan
DAlAm PengADAAn BArAng DAn JASA PemerintAH 
BiASAnyA melAlUi tenDer, memiliH kontrAktor mAnA 
yAng AkAn menJAlAnkAn ProSeS PengADAAn BArAng DAn 
JASAnyA. ternyAtA SeBAgiAn BeSAr mASiH BAnyAk terJADi 
PerSekongkolAn AtAU kongkalikong DAlAm tenDer. 

ditangani aparat penegak hukum juga 
sama. komisi Pemberantasan korupsi (kPk), 
misalnya, mereka juga banyak menangani 
kasus tindak pidana korupsi dimana 
banyak di antaranya merupakan kasus 
kongkalikong dalam proyek tender.

Persekongkolan atau kongkalikong 
dalam tender pengadaan barang dan jasa 
diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 
(UU) no. 5 tahun 1999 tentang larangan 
Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha 
tidak Sehat. 

Dalam undang-undang tersebut, Pasal 
22, dijelaskan bahwa persekongkolan 
dalam tender adalah “Pelaku usaha 
dilarang bersekongkol dengan pihak lain 
untuk mengatur dan atau menentukan 
pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat”.

menurut Sukarmi, ada tiga 
bentuk persekongkolan tender, yaitu: 
persekongkolan horizontal, persekongkolan 
vertikal, persekongkolan horizontal dan 
vertikal. Persekongkolan horizontal adalah 
persekongkolan yang terjadi antara 
pelaku usaha atau penyedia barang dan 
jasa dengan sesama pelaku usaha atau 
penyedia barang dan jasa pesaingnya.

“Bisa arisan, bisa macam-macam, bisa 
dokumennya sama, bisa tukar-menukar, 
bisa juga pinjam meminjam perusahaan. 
Pinjam meminjam perusahaan ini dianggap 
hal yang wajar. “Benderanya” dipinjam, 
nanti kalau menang dia dapat fee. Dan 
lucunya lagi, dia buatkan perjanjian hitam 
di atas putih, di hadapan notaris,” ungkap 
Sukarmi.

modus ini biasanya terjadi saat APBn 
mulai ditetapkan. Saat itulah banyak 
perusahaan baru bertumbuhan seperti 
jamur di musim hujan. Hal ini karena 
proyek-proyek pengadaan barang dan jasa 
pemerintah akan dibuka. Hal yang sama 
ketika APBn Perubahan ditetapkan. 

“Jadi, itu kelihatan dari akta 
pendiriannya. ini perusahaan baru kemarin 
sudah ikut tender. tujuannya membuat 
perusahaan itu karena untuk ikut tender 
karena dia dekat dengan si pemilik 
anggaran,” tutur Sukarmi. 

Sementara persekongkolan vertikal 
adalah persekongkolan yang terjadi antara 
salah satu atau beberapa pelaku usaha atau 
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penyedia barang dan jasa dengan panitia 
tender, panitia lelang atau pengguna 
barang dan jasa atau pemberi pekerjaan.

“kadang-kadang kasihan rekan-rekan 
panitia tender. kalau dulu disuruh jadi 
panitia, pimpro namanya ya, seneng banget. 
tapi, sekarang dengan banyak pengawas, 
ada kPPU ada kPk, orang disuruh ikut tes 
pengadaan barang dan jasa itu nggak mau. 
Honornya kecil, risikonya besar. karena 
ditekan sana, ditekan sini, mendapat 
tekanan dari atasan,” ungkapnya. 

Sedangkan gabungan persekongkolan 
horisontal dan vertikal adalah 
persekongkolan antara panitia tender 
atau panitia lelang atau pengguna barang 
dan jasa, pemilik atau pemberi pekerjaan 
dengan pelaku usaha atau penyedia barang 
dan jasa.

“ini sudah nggak karu-karuan, 
gabungan begini, Artinya, tender sudah 
amburadul nggak karu-karuan, ya aspek 
horizontalnya ada, ya aspek vertikalnya 
ada. Dan, itu luar biasa semrawutnya,” ujar 
Sukarmi.

intinya, ketiga persekongkolan tender 
tersebut tidak hanya persekongkolan 
antara pelaku usaha tetapi pelaku usaha 
dengan pihak lain. Pihak lain dalam konteks 
ini tidak hanya panitia tender, panitia 
lelang, tetapi juga bisa pejabat pembuat 
komitmen, kuasa pengguna anggaran, 
maupun pihak di luar itu.

“orang yang menjual pengaruh juga 
bisa. Semuanya masuk dalam kategori 
pihak lain. Pokoknya siapa saja yang 
turut serta dalam proses menghantarkan 
seseorang menjadi pemenang tender, 
bersekongkolan di situ, maka dia 
terkategori sebagai pihak lain,” jelas 
Sukarmi.   

Persekongkolan tender ini, menurut 
Sukarmi, dampaknya konsumen atau 
pemberi kerja membayar dengan harga 
yang lebih mahal kalau itu menggunakan 
anggaran pemerintah yang di-mark up 
yang dirugikan masyarakat. Selain itu, 
barang atau jasa yang diperoleh, baik 
itu mutu, jumlah, waktu, dan nilainya 
lebih rendah serta nilai proyek menjadi 
lebih tinggi. ini juga biasanya mark up 
contohnya, ambruknya jembatan di 
kalimantan. itu terjadi karena pengurangan 
spesifikasi. Persekongkolan tender juga 

menghambat pasar bagi peserta potensial 
karena adanya persaingan yang tidak sehat. 

karena dampak buruknya sangat masif, 
maka diperlukan pelaksanaan proyek 
tender atau pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang menjunjung persaingan 
sehat. Persaingan sehat sendiri tercermin 
dari prinsip-prinsip dalam tender.

Ada tiga prinsip dalam tender yang 
seharusnya dijunjung oleh pemilik proyek 
yang dalam hal ini instansi pemerintah 
maupun pelaku tender itu sendiri. ketiga 
prinsip tersebut, pertama, bersifat terbuka 
atau transparan dan diumumkan secara 
luas.

“ini prinsipnya. maka, kita tahu kalau 
sering baca koran, terutama di Hari Sabtu 
atau Jumat, banyak sekali tawaran-tawaran 
pengadaan barang dan jasa. Bahkan, dalam 
perpres disyaratkan harus media nasional,” 
tutur Sukarmi.

Bahkan, lanjutnya, untuk mengurangi 
pertemuan antara kedua belah pihak, 
pemilik pengadana barang dan jasa serta 
pelaku usaha, maka dibuatlah mekanisme 
e-procurement, e-katalog, dan sebagainya. 
tapi, terobosan tersebut tidak serta 
membuat persekongkolan dalam tender 
menjadi hilang. Persekongkolan modusnya 
menyesuaikan dengan perkembangan 
yang ada. 

“Bentuk menjadi lain 
persekongkolannya. Jauh lebih canggih. 
kemajuan teknologi membuktikan diiringi 
juga dengan kemajuan tingkat kejahatan, 
iP address-nya sama, menggunakan 
orang lPSe dan sebagainya, banyak sekali 
modusnya,” ungkap Sukarmi.  

 kedua, bersifat non-diskriminatif dan 
dapat diikuti oleh semua pelaku usaha 
dengan kompetensi yang sama. “kalau 
dalam jasa konstruksi, maka kelas besar 
harus lawan dengan besar, dan seterusnya,” 
ucapnya.

walau begitu, karena membuat 
perusahaan berskala besar maupun kecil 
itu sekarang mudah dan tidak mahal. 
kadang, satu pelaku usaha memiliki 
banyak perusahaan, baik yang berskala 
kecil maupun berskala besar. ini bisa 
mengakibatkan persaingan semu dalam 
tender. 

“Artinya satu orang bisa memiliki size 
beberapa badan usaha. nah, ini artinya, 
kementerian Hukum dan HAm harus juga 
teliti melihat ini,” ujar dosen fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya tersebut.  

Dan, ketiga, tidak memuat persyaratan 
dan spesifikasi teknis atau merek yang 
mengarah kepada pelaku usaha tertentu. 
“tapi, apakah ini diikuti? masih banyak 
yang diarahkan. Pengarahannya kadang-
kadang tidak lewat proses tender, tetapi 
juga kadang lewat kebijakan pemerintah,” 
ungkapnya.

Sukarmi mencontohkan kebijakan 
pemerintah daerah yang mengharuskan 
pemasangan iklan dengan menggunakan 
videotron. Hal ini membuat pelaku usaha 
yang hanya mampu membuat baliho atau 
banner tidak punya kesempatan untuk 
memasang iklan. 

Atau, pengadaan barang dan jasa 
yang diatur peraturan kepala daerah yang 
teknologi maupun spesifikasinya mengarah 
kepada merk tertentu. Padahal pelaku 
usaha yang produk dengan merk lain yang 
seharusnya lebih efisien, bahkan mungkin 
harga lebih murah dan kualitasnya lebih 
bagus tidak bisa masuk dalam pasar tender 
karena sudah “dikunci” melalui kebijakan 
maupun persyaratan tender tersebut.  

“Dihambat ini oleh kebijakan,” ucap 
Sukarmi.  

oleh karena itu, wajib hukumnya 
bagi para panitia tender untuk membuat 
spesifikasi dengan melalui studi banding 
yang mendalam di pasaran kemudian 
membuat persyaratan yang terbuka. 
Sehingga pihak-pihak lain punya 
kesempatan untuk mengikuti tender.  
and 

Komisioner  KPPU Sukarmi
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S elAmA ini, instansi pengelola 
keuangan negara termasuk juga 
BUmn, dalam pengadaan barang 
dan jasa kerapkali menggunakan 

barang produk luar negeri dibandingkan 
produk lokal. Padahal pemerintah 
berkeinginan agar dalam pengadaan 
barang dan jasa, komponen produknya 
sebagian besar produk dalam negeri atau 
lokal.

Atas dasar itu, dalam bulan Agustus 
2017 ini, Presiden Joko widodo berencana 
akan menerbitkan Peraturan Presiden 
(Perpres) mengenai tingkat kandungan 
Dalam negeri (tkDn) atau nantinya dikenal 
dengan Perpres tkDn. Dalam Perpres 
tersebut, semua industri diwajibkan 
menggunakan komponen lokal sesuai 
ketentuan masing-masing produknya.

Dengan Perpres ini, diharapkan dapat 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

TKdn lengKaPi aTUran 
Pengadaan Barang dan jasa
PerPreS nomor 54 tAHUn 2010 tentAng PengADAAn 
BArAng/JASA PemerintAH nAntinyA AkAn DilengkAPi 
PerPreS tkDn. nAmUn, PermASAlAHAn HArgA DAn 
keterSeDiAAn BArAng Sering DitemUi. 

meningkatkan porsi kandungan dalam 
negeri untuk semua industri. imbasnya 
tentu saja kepada pengadaan barang 
dan jasa dimana nantinya kontraktor atau 
penyedia barang dan jasa dalam sebuah 
pengadaan harus mematuhi juga aturan 
tingkat kandungan dalam negeri dalam 
barang yang diproduksi untuk pelaksanaan 
proyek pengadaan barang dan jasa di 
instansi pemerintah. 

“Perpres tkDn sudah disinkronisasikan, 
jadi kita tinggal menunggu kapan itu akan 
diterbitkan,” terang menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto usai menerima delegasi 
United States-association of Southeast asian 
nations (US-ASeAn) Business Council di 
kantornya, kementerian Perindustrian, 
Jakarta, kamis (3/8).

lebih lanjut Airlangga menjelaskan, 
poin penting yang selama ini 
menyebabkan aturan tkDn tidak berjalan 
maksimal adalah semua pembelian bahan 
baku dilakukan serba mendadak. oleh 
karena itu, salah satu poin penting yang 
akan diatur dalam Perpres tkDn nantinya 
terkait perencanaan pembelian bahan 
baku untuk proyek, baik pemerintah, 
Badan Usaha milik negara (BUmn), 
maupun swasta.

“Dalam tkDn ini kami minta, rencana 
pembelian pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, kementerian atau lembaga, wajib 
dilaporkan jauh hari sebelumnya oleh 
perusahaan terkait. Sehingga perusahaan 
nasional bisa memprediksi kapan mau 
beli kapal laut, kapal penumpang, feri, 
sehingga perencanaan itu bisa dirancang 
dari jauh hari,” tuturnya. 

Aturan tkDn tersebut, ungkap 
Airlangga, nantinya akan fokus mendorong 
proyek industri energi, seperti pada 
Perusahaan listrik negara (Pln), electric 
city, proyek 35.000 megawatt, sektor 
minyak dan gas bumi (migas). lalu, pada 

Presiden Joko Widodo:
Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN)
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proyek infrastruktur, kesehatan, dan 
pertanian.

menurut Airlangga, dengan 
penggunaan komponen lokal atau dalam 
negeri untuk berbagai proyek industri 
mampu mendorong sisi kompetitif 
tiap industri. Para pelaku usaha tidak 
hanya dapat insentif, tapi juga sisi 
competitiveness-nya ikut terdorong.

Program tkDn ini bisa memberikan 
dampak besar bagi para pelaku ekonomi 
sehingga bisa mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih baik. Program 
pemerintah ini bisa menimbulkan efek 
trickle down kepada pelaku ekonomi, 
sehingga menciptakan inklusifitas. 

Hal lainnya, dengan Perpres tkDn 
ini nantinya ada upaya optimalisasi 

penggunaan produk dalam negeri. Dengan 
begitu proyek nasional dapat menjadi 
ajang penyerapan tenaga kerja nasional 
sekaligus penghemat devisa. Bahkan, 
industri substitusi impor diharapkan bisa 
bangkit kembali lewat program ini.

namun, bukan berarti pemerintah 
akan membatasi kegiatan impor dengan 
adanya Perpres tkDn ini. Justru Perpres 
tkDn ini menjadi pelengkap Perpres no. 
54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Airlangga mengharapkan, 
para pelaku industri, baik swasta maupun 
BUmn bisa menggunakan komponen lokal 
lebih dari 16%.

“kalau aturannya memang minimal 
16%, tapi kami dorong industri gunakan 

komponen lokal lebih dari itulah, masak 
hanya 16% saja. karena kunci dari ekonomi 
dan proyek ini juga digunakan untuk 
menyerap tenaga kerja. Jadi tkDn ini 
salah satu upaya kami untuk mendorong 
tersedianya lapangan kerja,” jelas 
Airlangga.

Direktur eksekutif indonesia global 
Justice (igJ) rachmi Hertanti, di Jakarta, 
kamis (3/8) menyambut baik aturan tkDn 
tersebut. kebijakan tkDn yang mesti 
dilaksanakan beragam bidang usaha di 
tanah Air dinilai memberikan efek domino 
yang positif terhadap pengembangan 
perekonomian nasional ke depannya.

“kebijakan ini sangat strategis bagi 
pembangunan industri nasional dan akan 
memberikan efek domino yang cukup 

besar bagi perekonomian nasional,” ujarnya 
sambil menambahkan dengan penerapan 
kebijakan tkDn tersebut maka indonesia 
juga bakal semakin berpeluang menjadi 
pemain aktif dalam agenda rantai nilai dari 
pasar global.

Permasalahan
masih banyaknya entitas pengelola 

keuangan negara termasuk BUmn yang 
dalam pengadaan barang dan jasanya 
menggunakan produk luar negeri 
dikarenakan perbedaan harga dan 
ketersediaan barang. 

Permasalahan tersebut menurut kepala 
lembaga kebijakan Pengadaan Barang 
Jasa Pemerintah (lkPP) Agus Prabowo, 

disebabkan oleh permasalahan perbedaan 
harga antara produk lokal dengan produk 
dari luar. Produk luar negeri selama ini 
dinilai lebih murah jika dibanding produk 
dalam negeri.

Hal senada disampaikan menteri 
energi dan Sumber Daya mineral (eSDm) 
ignatius Jonan. ia mengakui bila harga 
produk di dalam negeri cenderung 
lebih mahal dibandingkan impor. Hal 
tersebut setidaknya terjadi di sektor 
ketenagalistrikan serta mineral dan 
batubara.  

Selain itu, kapasitas produksi 
dalam negeri untuk produk tertentu 
belum mencukupi sehingga produsen 
dalam negeri sulit memenuhi tenggat 
waktu pengiriman yang berpotensi 
memperlambat penyelesaian proyek.

Direktur Utama Pt Pln Sofyan Basyir 
turut merasakan hal tersebut. menurutnya, 
rata-rata tkDn untuk pembangkit listrik 
masih berkisar di angka 30%. meski, 
beberapa komponen tertentu telah lebih 
banyak diproduksi di dalam negeri. 

“kalau transmisi dan distribusi kami 
sudah bisa 80%,” katanya.

Sementara Direktur Utama Pt 
Pertamina (Persero) elia massa manik 
mengaku saat ini tkDn yang digunakan 
dalam kegiatan hulu minyak dan gas 
buminya mencapai 70%. namun dirinya 
mengatakan akan segera mengkaji lagi 
berapa persen penambahan komponen 
lokal yang dapat digunakan.

“karena masih banyak juga peralatan 
teknologi tinggi yang kami gunakan, 
seperti untuk pengeboran laut dalam,” 
terang elia.

Perpres 54/2010
Sejak era reformasi, pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 
diatur dengan  keputusan Presiden 
(kepres) no. 80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. 

Dari kepres inilah kemudian dibentuk 
pada 6 Desember 2007, lembaga 
kebijakan Pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah atau yang dikenal dengan 
lkPP. lembaga ini dibentuk lkPP untuk 
memperbaiki sistem pengadaan barang 
dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel. 
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Salah satu hasil kerja lkPP adalah 
layanan Pengadaan Secara elektronik 
(lPSe). lPSe merupakan unit kerja yang 
dibentuk di seluruh instansi pengelola 
keuangan negara yang tugasnya untuk 
menyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik serta memfasilitasi Unit layanan 
Pengadaan (UlP) atau Pejabat Pengadaan 
dalam melaksanakan pengadaan barang 
dan jasa secara elektronik. 

Selain itu, lkPP juga yang membangun 
berbagai sistem pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, mulai dari 
e-procurement, e-purschasing, e-katalog 
(catalogue), e-tendering, dan sistem aplikasi 
lainnya.  

kepres tersebut kemudian telah 
beberapa kali diubah sampai tujuh kali. 
Dan, yang ketujuh, 
pemerintah merilis 
Peraturan Presiden no. 
95 tahun 2007 tentang 
Perubahan ketujuh Atas 
keputusan Pesiden no. 
80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.

Setelah itu, kepres no. 
80 tahun 2003 dengan 
tujuh perubahannya 
dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 
2011 seiring dengan 
diterbitkannya Peraturan 
Presiden ri no. 54 tahun 
2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
tertanggal 6 Agustus 
2010.

Perpres no. 54 
tahun 2010 itu pada 
dasarnya memiliki 
semangat meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas 
penggunaan 
keuangan negara yang 
dibelanjakan melalui 
proses Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
yang menciptakan 
keterbukaan, 

transparansi, akuntabilitas serta prinsip 
persaingan yang sehat.

Peraturan tersebut pada dasarnya 
ditujukan untuk meningkatkan iklim 
investasi yang kondusif, efisiensi belanja 
negara, percepatan pelaksanaan 
APBn/APBD, keberpihakan terhadap 
industri nasional dan usaha kecil, serta 
menumbuhkan industri kreatif, inovasi, 
dan kemandirian bangsa dengan 
mengutamakan penggunaan industri 
strategis dalam negeri. Semangat yang 
sama dengan tujuan akan diterbitkannya 
Perpres tkDn di bulan Agustus 2017 ini. 

Seperti halnya kepres no. 80 tahun 
2003, Perpres no.54 tahun 2010 juga 
mengalami empat kali perubahan. terakhir, 
pada 16 Januari 2015 Pemerintah melalui 
Presiden Joko widodo menerbitkan 

Perpres no. 4  tahun  2015 tentang  
Perubahan  keempat  Atas  Peraturan 
Presiden  nomor  54  tahun  2010  tentang  
Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. 
Peraturan Presiden tersebut menjadi 
rujukan terbaru dalam pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa oleh seluruh 
jajaran entitas pengelola keuangan negara. 

Perpres no. 4 tahun 2015 
mengharuskan proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah dilakukan 
secara elektronik melalui e-tendering 
dan e-purchasing kemudian e-katalog. 
Perpres ini juga ingin menyederhakan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
penyedia barang dan jasa dalam mengikuti 
e-tendering. Sebelum itu sudah ada sistem 
e-procurement sejak diterbitkannya Perpres 
no. 54 tahun 2010.  (and) 
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Pengembangan Pariwisata 
Kurang efeKtif
BPK menyimPulKan, PelaKsanaan Program yang dilaKuKan 
Kementerian Pariwisata (KemenPar) Belum sePenuhnya efeKtif. 
hal ini ditandai dengan adanya 43 temuan yang memuat 
43 Permasalahan KetidaKefeKtifan yang Perlu mendaPat 
Perhatian serius.

Sekalipun laporan keuangan kemenpar 
Ta-2016 mendapatkan opini WTp dari Badan 
pemeriksa keuangan (Bpk), tak berarti 
semua program kemenpar telah berjalan 

mulus. Hasil uji petik pemeriksaan kinerja atas 
program pengembangan dan pemasaran pariwisata 
di tujuh provinsi dan di luar negeri yang dilakukan 
kemenpar menurut Bpk masih belum efektif. 

Sebagaimana diungkapkan dalam laporan 
keuangannya, pada Tahun anggaran 2016, 
kemenpar menetapkan target kunjungan wisatawan 
mancanegara (Wisman) maupun wisatawan 
nusantara (Wisnus) sebanyak 260.000.000 orang, 
dengan prediksi penerimaan devisa negara pada 
tahun 2016 sebesar  Rp172,8 triliun.

untuk mencapai target tersebut kemenpar 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
pengembangan pemasaran pariwisata yang 
dilaksanakan tiga deputi: Deputi Bidang 
pengembangan Destinasi dan industri pariwisata 
(DBpDip). Deputi Bidang pengembangan pemasaran 
pariwisata nusantara (DBp3n). Deputi Bidang 
pengembangan pemasaran pariwisata Mancanegara 
(DBp3M).

adapun langkah-langkah yang diambil, di 
bidang pengembangan destinasi pariwisata 
DBpDip telah mempersiapkan kelengkapan unsur 
3a, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Serta 
menyiapkan destinasi pariwisata yang aman, 
nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan 
lingkungan, agar mampu meningkatkan 
pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. 

Sementara untuk menciptakan image pariwisata 
indonesia, juga dilakukan promosi melalui branding 
“Wonderful indonesia” dan “pesona indonesia”. 
Bentuk kegiatan branding selain melalui media iklan 
online, cetak, ruang dan elektronik, juga diwujudkan 
kegiatan famtrip dan  berbagai festival, serta 
penjualan produk wisata melalui sales mission dan 
pameran.

Guna  mengetahui efektifitas program-program 
yang dilakukan kementerian pariwisata Ta 2015 
- semester i tahun 2016, Bpk telah melakukan 
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pemeriksaan kinerja pada kementerian 
pariwisata di Jakarta, Dinas pariwisata 
provinsi Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 
nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, 
papua Barat, serta perwakilan Ri di Taipei, 
Beijing, Hanoi, Bangkok, dan Singapura.

Destinasi Berkelanjutan
Dalam kaitan pembangunan destinasi 

pariwisata dan pembangunan destinasi 
pariwisata yang berkelanjutan Bpk 
mendapatkan temuan bahwa koordinasi 
lintas Sektoral pengembangan Destinasi 
pariwisata belum memadai. Hal ini 
dikarenakan peraturan koordinasi lintas 
sektoral kepariwisataan yang tertuang 
dalam peraturan presiden (perpres) no. 
64 Tahun 2014 sudah tidak relevan untuk 
mengkoordinasikan pembangunan 
destinasi di daerah secara optimal sehingga 
permasalahan yang ada tidak dapat segera 
ditindaklanjuti secara terpadu. 

Sementara keberadaan Tim koordinasi 
Strategis lintas Sektor penyelenggaraan 
kepariwisataan yang langsung dipimpin 
Menteri pariwisata, belum sepenuhnya 
bisa menjembatani permasalahan lintas 
sektoral kepariwisataan di daerah yang 
melibatkan beberapa pihak. Menurut 
Bpk hal ini  dikarenakan Tim koordinasi 

belum dilengkapi pedoman umum, 
pedoman kerja serta pembagian Tugas dan 
kewenangan sebagai dasar hukum yang 
mengatur keanggotaan Tim koordinasi 
lintas Sektoral tingkat pusat, provinsi serta 
kabupaten/kota.

perencanaan pembangunan tujuan 
wisata berkelanjutan pun masih belum 
memadai. pasalnya, pembangunan belum 
sepenuhnya memperhitungkan dampak 
tidak terintegrasinya perencanaan dari 
pusat sampai daerah. Selain itu belum 
ada dukungan berupa dasar hukum yang 
lengkap, rencana strategis, program kerja 
yang jelas dan grand design yang terperinci 
serta penetapan target yang akan dicapai. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 
kemenpar belum menyusun perencanaan 
pembangunan pariwisata berkelanjutan 
secara memadai yang mencakup masalah 
standar, kriteria, dan tolak ukur yang harus 
dicapai dalam pembangunan destinasi 
berkelanjutan. Hal itu membuat Tim 
koordinasi lintas Sektoral belum bisa 
menjalankan tugasnya secara efektif.

Menaggapi temuan-temuan tersebut, 
kementerian pariwisata melalui Deputi 
Bidang pengembangan Destinasi dan 
industri pariwisata menyatakan bahwa 
selama ini pihaknya telah berupaya 

melakukan sinergi dan koordinasi secara 
berkala. Selain itu pihaknya juga telah 
menetapkan berbagai regulasi baik 
undang-undang, peraturan menteri, 
keputusan menteri, maupun naskah 
bersama. namun regulasi yang dibuat 
masih bersifat parsial, dan belum mengatur 
teknis kegiatan tertentu. 

atas permasalahan-permasalahan 
tersebut, Bpk merekomendasikan kepada 
Menteri pariwisata agar mempercepat 
proses revisi perpres no. 64 Tahun 2014 
tentang koordinasi Strategis lintas Sektor 
penyelenggaraan kepariwisataan. Selain 
itu Bpk juga merekomendasikan agar 
kemenpar segera menyusun rencana 
strategis dan program kerja tahunan 
pembangunan destinasi pariwisata 
berkelanjutan, sehingga semua stakeholder 
dapat mendefinisikan tujuan program 
dengan jelas. 

Pemasaran pariwisata
Dalam rencana kerja lima tahunan, 

kemenpar menargertkan pencapaian pasar 
Wisatawan nusantara terus meningkat. 
Bila tahun 2015 kemenpar mentargetkan 
Wisnus 255.000.000, maka  tahun 2016 
menjadi 260.000.000, selanjutnya tahun 
2017 naik menjadi 265.000.000, tahun 2018 
sebanyak 270.000.000 Wisnus dan 2019 
ditargetkan mencapai 275.000.000.    

peningkatan Wisnus yang dituangkan 
dalam Recana pembangunan Jangka 
Menengah (RpJMn) tersebut didasarkan 
pada pengalaman lima tahun terakhir, 
dimana peningkatan perjalanan Wisnus 
mencapai 28,31%. karena itu Renstra 
Deputi Bidang pengembangan pemasaran 
pariwisata nusantara (DBp3n) menargerkan 
kenaikan Wisnus rata-rata tiap tahun 
meningkat sebesar 5%.

Dalam norma Standar prosedur 
dan kriteria (nSpk) Strategi pemasaran 
pariwisata nusantara (Sp2n) disebutkan 
bahwa prosedur dalam menerapkan 
strategi pemasaran pariwisata nusantara 
pimpinan dan pelaksana asdep Sp2n 
harus mengacu pada hasil reformulasi 
strategi pemasaran pariwisata ODT 

ILUSTRASI: Tempat Wisata Benteng Tolukko, Ternate

AUDIT 
KinerJa



29juLi 2017 WARTA BPK

(Origin -Destination -Time), BaS (Branding, 
advertising, Selling), pOSe (paid Media, 
Owned Media, Social Media, endorser), dan 
pOp (pre event, On event, post event).

Selain itu Sp2n juga dapat melakukan 
kajian terhadap profil pasar, target 
pasar, perancangan dan kerjasama, serta 
pemantauan dan evaluasi yang dapat 
dilakukan antara lain dengan menerapkan 
metode survei, eksperimen, Forum Group 
Discussion (FGD) dan studi kasus. namun 

hasil pemeriksaan Bpk menunjukkan 
bahwa hasil kajian strategi pemasaran 
pariwisata nusantara belum dimanfaatkan 
secara optimal.  

Berdasar hasil wawancara dengan 
asdep Sp2n dan asdep aDp2n serta reviu 
dokumen diperoleh informasi bahwa 
penyusunan Renstra DBp3n (2015 s.d. 2019) 
tidak melibatkan asdep-asdep yang ada di 
bawahnya. Renstra disusun oleh Sekretariat 
DBp3n. asdep Sp2n dan asdep aDp2n 
hanya mendapat informasi dari Sekretariat 
Deputi dengan menunjukkan isi Renstra 
yang telah disusun dan informasi strategi 
pariwisata. 

kondisi tersebut menurut Bpk 
mengakibatnya strategi pemasaran 
pariwisata nusantara yang tertuang dalam 
Renstra DBp3n belum mengakomodir 
masukan, informasi, serta permasalahan 

secara bottom up dari asdep Sp2n dan 
asdep lainnya, sehingga berpotensi 
menghambat tercapainya jumlah 
kunjungan wisawatan nusantara yang telah 
ditargetkan.  

atas permasalahan itu kemenpar 
melalui DBp3n menyatakan, tahun 2016 
asdep Strategi pemasaran pariwisata 
nusantara sudah melaksanakan sosialisasi 
implementasi strategi promosi dan 
pemasaran serta mendistribusikan buku 

Strategi pemasaran pariwisata nusantara 
kepada asdep di lingkungan Deputi Bp3n, 
stakeholder dan beberapa Dinas pariwisata 
daerah. adapun Strategi promosi dan 
pemasaran yang belum diimplementasikan 
Tahun 2016 oleh satker terkait diharapkan 
akan dapat dilanjutkan Tahun 2017.

Sementara terkait regulasi pemasaran 
destinasi pariwisata hasil pemeriksan 
Bpk menyimpulkan bahwa regulasi 
yang ditetapkan belum memadai. Hal ini 
ditengarai dengan tidak adanya kewajiban 
mengikat sebagai satu kesatuan antar unit 
kerja, serta adanya ketidak-seragaman 
kebijakan.  

Temuan Bpk lainnya adalah terkait 
Standar Operasional dan prosedur 
pelaksanaan Festival pada asdep 
pengembangan Segmen pasar personal 
belum disusun dan norma yang 

telah ditetapkan sebelumnya tidak 
disosialisasikan ke daerah. 

Salah satu strategi promosi yang 
dilakukan asisten Deputi (asdep) 
pengembangan Segmen pasar personal, 
untuk meningkatan jumlah pergerakan 
dan kunjungan wisnus adalah melalui 
penyelenggaraan event promosi pariwisata 
di dalam negeri. untuk mewujudkan 
keberhasilan tersebut, kemenpar dan 
instansi terkait baik di pusat maupun 
di daerah telah membuat pedoman 
kerja yang dirumuskan dalam Rumusan 
kebijakan yang mencakup norma, Standar, 
prosedur dan kriteria (nSpk). 

Sejak Tahun 2012-2016, menurut 
kemenpar setiap event yang didukung 
kemenpar selalu berpedoman pada nSpk. 
Sehingga nSpk ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal pemasaran pariwisata c.q. 
Direktorat promosi pariwisata Dalam negeri 
kementerian pariwsata dan ekonomi kreatif 
sebagai pedoman pelaksanaan.  

namun hasil wawancara Bpk dengan 
asdep pengembangan Segmen pasar 
personal diketahui bahwa hingga Tahun 
2016 asdep Segmen pasar personal belum 
mempunyai standar prosedur operasi (SOp) 
baku yang mengatur tata cara pelaksanaan 
festival sebagai salah satu cara pemasaran 
pariwisata nusantara. nSpk hanya berisi 
pertunjuk yang sifatnya normatif dan 
global.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil 
uji petik yang dilakukan di 6 provinsi 
yang menyatakan  bahwa pemerintah 
Daerah setempat (provinsi, kabupaten/
kota) sebagai penyelenggara festival 
tidak memiliki nSpk penyelenggaraan 
event Tahun 2012 yang telah diterbitkan 
kemenpar. lebih lanjut dijelaskan oleh 
pemda setempat bahwa selama ini 
kemenpar tidak mensosialisasikan nSpk 
sebagai pedoman tiap penyelenggaraan 
event.

namun pemda juga tidak menyusun 
SOp yang digunakan sebagai standar 
penyelenggaraan event di daerah. 
Selama ini pelaksanaan festival di daerah 
hanya berpedoman pada kebiasaan 
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sehingga sifatnya hanya meneruskan 
atau mengulang pelaksanaan festival 
sebelumnya.

kondisi itu menurut Bpk 
mengakibatnya pelaksanaan festival 
sebagai salah satu strategi atau sarana  
pemasaran pariwisata nusantara tidak 
terstandarisasi dan  tidak dapat dijadikan 
tolok ukur keberhasilan pemasaran 
pariwisata. 

Menanggapi permasalahan tersebut, 
kemenpar melalui asdep pengembangan 
pasar personal menyatakan bahwa 
sampai saat ini pelaksanaan festival masih 
mengacu pedoman-pedoman yang telah 
diterbitkan terdahulu seperti uu pariwisata 
dan nSpk yang menjadi pedoman dan SOp   
penyelenggaraan event.

asdep pengembangan pasar 
personal mengakui bahwa SOp yang 
ada memang masih bersifat umum dan 
belum menjangkau hal-hal yang bersifat 
teknis sehingga dalam pelaksanaan event 
banyak daerah masih belum memahami. 
namun dalam setiap event pihaknya selalu 
melakukan koordinasi dengan daerah. 
Terutama berkaitan dengan event-event 
festival.  

atas permasalahan tersebut Bpk 
merekomendasikan kepada Menteri 
pariwisata untuk menginstruksikan Deputi 
Bidang pengembangan pemasaran 
pariwisata nusantara agar memerintahkan 
asdep pengembangan pasar personal 
membuat SOp pelaksanaan dan Dukungan 
Festival yang terstandarisasi. Selanjutnya 
mensosialisasikan hal tersebut di internal 
kemenpar Bidang pariwisata nusantara, di 
daerah penyelenggara festival serta kepada 
pihak ketiga selaku pelaksana festival.

“Wonderful Indonesia”
Seperti diketahui, salah satu strategi 

pemasaran yang selama ini sering 
digunakan berbagai negara untuk 
memasarkan paiwisata adalah dengan 
membuat suatu branding yang mampu 
memberi image atau gambaran dunia 
pariwisata yang ditawarkan. kemenpar 
telah menetapkan “Wonderful indonesia/

pesona indonesia” sebagai branding yang 
mampu mengidentifikasikan produk 
pariwisata indonesia di tengah persaingan 
promosi wisata yang getol dilakukan 
negara lain.

namun hasil pemeriksaan yang 
dilakukan Bpk, branding dan promosi yang 
menggunakan Media Ruang menunjukkan 
belum adanya koordinasi antara strategi 
pemasaran dengan implementasi promosi. 
pasalnya, implementasi strategi pemasaran 

Bidang Media Ruang Mancanegara tidak 
didasari oleh data evaluasi kunjungan 
wisatawan mancanegara, sehingga 
promosi yang disampaikan tidak efektif.

Bahkan di beberapa tempat stategis 
baik di dalam maupun di luar negeri, 
banyak memasang branding lama yang 
tidak memenuhi standar kemenpar melaui 
keputusan Menteri pariwisata no: 30/
uM.001/Mp/2016 tanggal 4 Januari 2016. 
kepmen tersebut mengatur tentang 
bentuk logo, tulisan maupun warna brand 
yang menjadi standar pemasangan. 
akibatnya branding menjadi kurang 
menarik dari segi estetika. 

Selain itu target dan capaian branding 
melalui media ruang dan festival belum 
ditetapkan sehingga kinerja promosi 
melalui branding pesona indonesia 
maupun Wonderful indonesia tidak dapat 
diukur tingkat keberhasilannya.

atas permasalahan tersebut, 
kemenpar melalui asdep pengembangan 
komunikasi pemasaran pariwisata 
nusantara menyatakan bahwa, 
penggunaan logo lama branding pesona 
indonesia dan Wonderful indonesia yang 
terdapat di Bandara Soekarno-Hatta 
bukanlah kewenangan kementerian 
pariwisata melainkan hasil dari kerjasama 
di tahun 2014. 

produksi dan pemasangan dilakukan 

oleh pihak angkasa pura. adapun 
perubahan terhadap logo Branding 
pesona indonesia dan Wonderful 
indonesia yang baru telah disampaikan 
kepada pihak angkasa pura, karena 
produksi dan pemasangan pada titik 
space available di bawah koordinasi pihak 
angkasa pura. 

asdep pengembangan komunikasi 
pemasaran pariwisata nusantara sangat 
mengapresiasi terhadap konsep temuan 
pemeriksaan oleh Bpk yang kami nilai 
sangat positif untuk langkah ke depan.

Sementara itu Bpk merekomendasikan 
kepada Menteri pariwisata 
menginstruksikan Deputi Bidang 
pengembangan pemasaran pariwisata 
nusantara untuk menyusun SOp 
penggunaan  Brand  pesona  indonesia 
dan mensosialisasikan SOp tersebut di 
tingkat pusat maupun di daerah.  (bd)

AUDIT 
KinerJa
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D alaM laporan keuangan 
pemerintah pusat (lkkp) 
audited, dilaporkan bahwa 
realisasi anggaran pendapatan 

dan Belanja negara (apBn) Tahun 2016 
dari sisi pendapatan negara dan  hibah 
mencapai Rp1.555,93 triliun.

Realisasi  pendapatan  negara  dan  
hibah tersebut terdiri  dari realisasi 
penerimaan perpajakan sebesar 
Rp1.284,97 triliun, penerimaan negara 

Bukan  pajak (pnBp)  sebesar  Rp261,97 
triliun, dan realisasi pendapatan  hibah 
sebesar Rp8,98 triliun.

Dari komposisi penerimaan negara 
itu, penerimaan negara dari pungutan 
atas bea masuk, bea keluar, dan cukai 
merupakan penerimaan negara 
terbesar setelah pajak. Berdasarkan data 
statistik kepabeanan Ditjen Bea dan 
Cukai kementerian keuangan, realisasi 
penerimaan bea masuk, bea keluar, dan 

AUDIT 
KinerJa

PemeriKsaan KePabeanan 
dan CuKai belum efeKtif
HasIl PemerIksaan BPk atas kegIatan PemerIksaan 
kePaBeanan Dan cukaI yang DIlakukan DItjen Bea 
Dan cukaI menyImPulkan masIH Belum efektIfnya 
kegIatan terseBut.

cukai tahun 2016 mencapai Rp 121,18 
triliun. Jumlah tersebut di luar pungutan 
negara atas pajak Dalam Rangka impor 
(pDRi) yang mencapai Rp135,97 triliun. 

penerimaan negara tersebut lebih 
rendah dari realisasi tahun sebelumnya. 
Tahun sebelumnya, tahun 2015, Ditjen 
Bea dan Cukai berhasil menyumbang 
penerimaan negara dari pungutan 
atas bea masuk, bea keluar, dan cukai 
mencapai Rp180,4 trilliun. 

Sementara, pungutan negara atas 
pDRi dan pajak pertambahan nilai (ppn) 
Hasil Tembakau yang berhasil dihimpun 
sebesarRp193,6 triliun. ini tidak termasuk 
pajak rokok sebesar Rp13,9 triliun. 
Sehingga total penerimaan yang dipungut 
mencapai Rp387,6 triliun.

Walau nilainya jauh di bawah 
penerimsaan pajak, tetapi penerimaan 
negara dari kepabeanan dan cukai 
tersebut tetap menjadi salah satu 
andalan bagi pendapatan negara. Oleh 
karena itu, audit kepabeanan dan cukai 
yang dilakukan Ditjen Bea Cukai sangat 
penting untuk mengamankan sekaligus 
memaksimalkan penerimaan negara dari 
sektor impor, ekspor, fasilitas kepabeanan 
dan cukai. Selain itu juga dapat mencegah 
kemungkinan terjadinya kebocoran 
penerimaan negara sektor tersebut.

atas dasar itulah, pada semester ii 
2016, Bpk melakukan pemeriksaan kinerja 
atas kegiatan audit yang efektif untuk 
pengamanan penerimaan negara pada 
Ditjen Bea dan Cukai serta instansi Terkait 
lainnya, Tahun anggaran 2013 sampai 
Semester i 2016. 

pemeriksaan tersebut bertujuan 
untuk menilai efektivitas kegiatan audit 
kepabeanan dan cukai telah dilakukan 
secara efektif dalam rangka pengamanan 
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penerimaan keuangan negara. lingkup 
pemeriksaan meliputi pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai Tahun 2013 sampai 
Semester i 2016.

audit kepabeanan dan cukai sendiri 
merupakan serangkaian kegiatan 
pemeriksaan laporan keuangan, buku, 
catatan dan dokumen yang menjadi bukti 
dasar pembukuan, dokumen dan atau 
surat yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha termasuk data elektronik, surat 
yang berkaitan dengan kegiatan di 
bidang kepabeanan dan cukai dan/atau 
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 

kegiatan audit kepabeanan dan 
cukai merupakan salah satu alat 
pengawasan Ditjen Bea dan Cukai untuk 
menguji kepatuhan pihak-pihak yang 
terkait kepabeanan dan cukai terhadap 
peraturan perundang-undangan tentang 
kepabeanan dan cukai. kewenangan 
tersebut diamanatkan dalam pasal 86 
ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 
1995 sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang nomor 17 tahun 2006 
tentang kepabeanan dan pasal 39 ayat 
(1) undang-undang nomor 11 tahun 
1995 sebagaimana telah dirubah dengan 
undang-undang nomor 39 tahun 2007 
tentang cukai.

adapun audit kepabeanan dan cukai 
dilakukan terhadap orang yang bertindak 
sebagai importir, eksportir, pengusaha 
tempat penimbunan sementara, 
pengusaha tempat penimbunan berikat, 
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, 
atau pengusaha pengangkutan sesuai 
dengan undang-undang kepabeanan.

Selain itu, audit juga dilakukan 
terhadap pengusaha pabrik, pengusaha 
tempat penyimpanan, importir barang 
kena cukai, penyalur, dan pengguna 
barang kena cukai yang mendapatkan 
fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan 
undang-undang Cukai.

kegiatan audit kepabeanan dan cukai 
yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai 

sendiri ada tiga jenis: audit umum, audit 
khusus dan audit investigasi. audit umum 
merupakan audit yang memiliki ruang 
lingkup pemeriksaan secara lengkap dan 
menyeluruh terhadap pemenuhan kewaji 
ban kepabeanan dan/atau cukai, dan 
dilakukan secara terencana berdasarkan 
Daftar Rencana Objek audit (DROa) atau 
sewaktu-waktu;

Sementara, audit khusus merupakan 
audit yang memiliki ruang lingkup 
pemeriksaan tertentu terhadap 
pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/
atau cukai tertentu, yang dilakukan secara 

sewaktu-waktu.
Sedangkan audit investigasi 

merupakan audit yang dilakukan untuk 
menyelidiki dugaan tindak pidana 
kepabeanan dan/atau cukai, yang 
dilakukan secara sewaktu-waktu dalam 
hal terdapat indikasi tindak pidana di 
bidang kepabeanan dan/atau cukai serta 
diprioritaskan pelaksanaanya dari audit 
lainnya.

temuan Pemeriksaan
Dari hasil pemeriksaan Bpk terdapat 

beberapa permasalahan pada beberapa 
proses kegiatan audit yang dilakukan 
Ditjen Bea dan Cukai. pada perencanaan 
audit, hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa perencanaan audit pelaksana 
belum sepenuhnya efektif dalam 
mendukung kegiatan pelaksanaan audit.

Hal tersebut diketahui dari dua 
permasalahan yang ditemukan Bpk yaitu 
kegiatan analisis penentuan objek audit 
belum sepenuhnya sesuai dengan tata 
laksana audit yang telah ditetapkan; dan 

sistem informasi yang ada di Ditjen Bea 
dan Cukai belum sepenuhnya mendukung 
kegiatan perencanaan audit kepabeanan 
dan cukai.

pada kegiatan analisis penentuan 
objek audit, belum sepenuhnya 
sesuai dengan tata laksana audit yang 
telah ditetapkan. Dimana, ada tujuh 
permasalahan yang ditemukan Bpk. 
pertama,  terdapat lembar analisis 
Objek audit (laOa) yang tidak memuat 
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kesimpulan atau rekomendasi serta 
adanya kesimpulan yang tidak sesuai 
dengan data yang dianalisis. 

kedua, penentuan objek audit belum 
sepenuhnya didukung dengan laOa 
sesuai dengan format yang diatur dalam 
ketentuan tentang tatalaksana audit. 
ketiga, Hasil analisis atas usulan audit 
belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 
proses penyusunan DROa.

keempat, analisis potensi temuan 
(kekurangan penerimaan) Bea Masuk 
anti Dumping (BMaD) dan Bea Masuk 
Tindakan pengamanan (BMTp) dalam 
laOa tidak didukung dengan langkah 
konfirmasi atau perbandingan ke data 
realisasi penerimaan pada Sistem aplikasi 
piutang dan pengembalian (Sapp).

kelima, hasil pemutakhiran data dan 
informasi melalui observasi lapangan tidak 
seluruhnya dibuat laporannya. Hal ini 
diketahui dari hasil penelusuran atas 
dokumen terkait observasi lapangan 
tahun 2013 sampai dengan semester 
i tahun 2016 diketahui bahwa dari 76 
penugasan terdapat 53 penugasan 
yang tidak ada laporannya

keenam, output dari setiap 
tahapan penyusunan DROa tidak 
didokumentasikan dalam kertas 
kerja yang disahkan (divalidasi). 
Berdasarkan hasil observasi atas 
proses bisnis penyusunan DROa 
diketahui bahwa output dari langkah-
langkah penyusunan DROa berupa 
ikhtisar Hasil pembahasan (iHp) tema 
dan kriteria targeting objek audit, daftar 
populasi entitas total, daftar populasi 
entitas berdasarkan tema, dan daftar 
nominasi entitas (masing-masing tema) 
tidak didokumentasikan dalam kertas 
kerja yang terpisah untuk masing-masing 
langkah. langkah-langkah tersebut 
beserta hasilnya hanya didokumentasikan 
dalam satu kertas kerja yaitu claim bentuk 
file Microsoft excel.

ketujuh, kriteria-kriteria yang 
digunakan dalam proses filterisasi entitas 
yang masuk ke dalarn daftar nominasi, 
kemudian menjadi DROa, tidak ditetapkan 

dalam suatu dokumen yang resmi 
(divalidasi).

Terkait dengan pemanfaatan sistem 
informasi yang ada di Ditjen Bea dan Cukai 
untuk menunjang perencanaan kegiatan 
audit ternyata belum sepenuhnya 
mendukung kegiatan perencanaan audit 
kepabeanan dan cukai. 

Hal tersebut ditunjukan dengan hasil 
pemeriksaan atas penggunaan sistem 
aplikasi dalam kegiatan perencanaan audit 
yang dilakukan Bpk. Hasil pemeriksaannya 
diketahui pertama, sistem aplikasi tersedia 
belum dapat secara khusus diterapkan 
difungsikan untuk penentuan objek audit.

kedua, terdapat beberapa kebutuhan 
data perencanaan audit yang belum 
terintegrasi dengan sistem aplikasi 
yang digunakan oleh Direktorat audit 
kepabeanan dan Cukai. ketiga, menu “Flag 

Audit” pada Customs-Excise Information 
System and Automation (CeiSa) belum 
dapat dimanfaatkan untuk membantu 
proses perencanaan audit.

Flag audit merupakan menu dalam 
CeiSa yang disediakan bagi pejabat 
Fungsional pemeriksa Dokumen (pFpD) 
pada kantor-kantor pelayanan Bea dan 
Cukai. Menu tersebut digunakan oleh 
pFpD untuk memberi flag bahwa suatu 
transaksi impor perlu diperiksa lebih lanjut 
melalui proses audit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
menunjukkan bahwa pada aplikasi 
CeiSa tidak tersedia tools yang dapat 
menjelaskan alasan pemberian flag audit. 
pFpD hanya dapat memberi flag audit 

melalui aplikasi tersebut tanpa adanya 
informasi pendukung yang dapat diterima 
oleh Direktorat audit kepabeanan dan 
Cukai.

pada pelaksanaan audit, Bpk 
menyimpulkan pelaksanaan audit yang 
dilakukan Ditjen Bea dan Cukai belum 
sepenuhnya sesuai dengan standar 
audit kepabeanan dan cukai. Beberapa 
permasalahan yang menjadi penyebabnya 
adalah pelaksanaan review atas kegiatan 
audit kepabeanan dan cukai belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 
standar audit kepabeanan dan cukai. 

pelaksanaan audit kepabeanan dan 
cukai juga belum sepenuhnya sesuai 
dengan prosedur Operasional Standar 
(pOS) dan Tata laksana audit kepabeanan 
dan Cukai. Terkait dengan penyelesaian 
hasil audit yang penetapannya 

memerlukan koordinasi dengan 
entitas lain ternyata mekanisme 
belum diatur. 

permasalahan dalam 
pelaksanaan audit yang dilakukan 
Ditjen Bea Cukai tersebut bahkan 
mengakibatkan adanya penerimaan 
negara menjadi tertunda sebesar 
Rp8,45 miliar; terdapat tagihan 
yang daluwarsa sebesar Rp24,06 
juta; dan terdapat tagihan yang 
tidak termonitor untuk dibuat 
surat penetapannya karena proses 

penerbitan tagihannya memerlukan waktu 
yang lama.

Terkait  dengan monitoring tindak 
lanjut dan evaluasi atas hasil audit 
serta penjaminan kualitas audit, Bpk 
menemukan pOS kegiatan monitoring dan 
penjaminan kualitas belum disesuaikan 
dengan perkembangan proses bisnis 
kegiatan audit.

Selain itu, entitas belum sepenuhnya 
melakukan penjaminan kualitas serta 
monitoring atas tindak lanjut hasil audit 
dan koordinasi pelaksanaan penetapan 
hasil audit dengan unit kerja atauentitas 
lain atas hasil audit, baik yang berupa 
penetapan tagihan maupun non tagihan. 

 (and)

AUDIT 
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OTORiTaS Jasa keuangan (OJk) 
menambah pagu anggaran 
tanpa persetujuan Dewan 
perwakilan Rakyat (DpR). 

padahal berdasarkan pasal 36 ayat 1 dan 
2 uu no 21 Tahun 2011 tentang OJk, 
penetapan anggaran harus terlebih dahulu 
meminta persetujuan DpR. Demikian Hasil 
pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan 
(Bpk) yang tertuang dalam laporan 
Hasil pemeriksaan (lHp) Revisi anggaran 
Tahun 2015 dan 2016 pada OJk di Jakarta, 
Makassar, dan kupang.

papar Bpk, hal tersebut terjadi karena 
OJk belum memiliki mekanisme revisi 
atas total anggaran jika penerimaan 
dari pungutan dan pengelolaannya 
melebihi target yang ditetapkan 
DpR. OJk melakukan pengelolaan 
atas dana pungutan yang diterima 
tahun sebelumnya, dan juga dari hasil 
pengelolaannya yang di antaranya dalam 
bentuk Surat perbendaharaan negara 
(Spn)/Surat perbendaharaan negara 
Syariah (SpnS).

Sesuai undang-undang (uu) OJk 
no 21 Tahun 2011, Dewan komisioner 
menyusun dan menetapkan Rencana 
kerja dan anggaran (Rka) OJk yang 
terlebih dahulu meminta persetujuan 
DpR. anggaran OJk Tahun 2015 dan 2016 
yang disetujui DpR masing-masing adalah 
sebesar Rp3,58 triliun dan Rp3,93 triliun.

anggaran tersebut disusun 
berdasarkan perkiraan penerimaan 
pungutan yang diperoleh OJk sampai 
akhir tahun. Dengan demikian 
dimungkinkan OJk menerima pungutan 
lebih atau kurang dari anggaran yang 
telah ditetapkan, namun dalam uu 
OJk tidak diatur mengenai mekanisme 
revisi atas Rka OJk. uu tersebut juga 
menetapkan bahwa OJk menerima, 

mengelola dan mengadministrasikan 
pungutan secara akuntabel dan mandiri. 
pendapatan pungutan yang diterima OJk 
dapat dikelola sebelum digunakan di 
tahun berikutnya.

pengelolaan maupun penyimpanan 
pendapatan pungutan tersebut dapat 
menghasilkan penerimaan bagi OJk 
di tahun berjalan. Sesuai peraturan 
pemerintah (pp) nomor 11 Tahun 2014 
tentang pungutan OJk, pendapatan yang 
berasal dari pengelolaan, penyimpanan 
atau penggunaan pungutan merupakan 
bagian dari penerimaan OJk.

Dengan adanya penerimaan dari 
hasil pengelolaan dan penyimpanan 
dana pungutan tersebut maka dana 
yang dimiliki OJk untuk membiayai 
pengeluaran Tahun 2015 dan 2016 lebih 
besar dibandingkan anggaran yang 
ditetapkan DpR. atas tambahan dana 
tersebut, OJk menetapkan perubahan 
Rka di Tahun 2015 melalui keputusan 

Rapat Dewan komisioner (kRDk) menjadi 
sebesar Rp3,76 triliun dan untuk anggaran 
tahun 2016 dalam petunjuk Oprasional 
kegiatan (pOk) revisi terakhir per 21 
november 2016 menjadi sebesar Rp3,93 
triliun.

Menurut Bpk, OJk belum melakukan 
klarifikasi kepada DpR atas mekanisme 
persetujuan penambahan pagu anggaran 
yang berasal dari peningkatan hasil 
pengelolaan pungutan. peningkatan 
anggaran Tahun 2015 dilakukan melalui 
keputusan Rapat Dewan komisioner 
nomor 158/kRDk/2015 tentang 
Optimalisasi anggaran.

kondisi tersebut tidak sesuai 
dengan uu nomor 21 Tahun 2011 
tentang OJk pasal 36 yang menyatakan 
bahwa untuk penetapan anggaran 
sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 
1 dan 2, OJk terlebih dahulu meminta 
persetujuan DpR. Menanggapi hal 
tersebut OJk menjelaskan, pihaknya telah 

OJK TAmbAh PAgU AnggArAn
TAnPA PerseTUJUAn DPr
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melaksanakan Rapat Dengar prndapat 
(RDp) dengan komisi Xi DpR pada 16 
September 2015 terkait permohonan 
OJk menggunakan kelebihan target 
penerimaan pungutan tahun 2014 sebesar 
Rp183,96 miliar sebagai tambahan 
anggaran OJk tahun 2015. 

atas permohonan OJk tersebut, 
beberapa anggota DpR berpendapat 
bahwa revisi anggaran OJk tidak terdapat 
landasan hukum yang cukup bagi 
DpR untuk memberikan persetujuan, 
mengingat pasal 36 uu OJk tidak 

mengatur kewenangan DpR memberikan 
persetujuan terhadap revisi anggaran 
OJk. Selain itu, penggunaan jumlah 
penerimaan pungutan pada tahun 
sebelumnya yang ditetapkan sebagai 
sumber pembiayaan OJk pada tahun 
berjalan belum diatur secara tegas 
penggunaannya dalam uu OJk dan pp 
pungutan.

Selain itu, OJk juga meminta fatwa 
Mahkamah agung terkait uu no 21 
Tahun 2011 tentang OJk dan pp no 11 
Tahun 2014 tentang pungutan OJk pada 
23 September 2015. permohonan fatwa 
dimaksud adalah terkait penafsiran 
‘kewenangan DpR untuk memberikan 

persetujuan terhadap revisi anggaran 
OJk, mengingat pasal 36 uu OJk tidak 
mengatur kewenangan DpR memberikan 
persetujuan terhadap revisi anggaran OJk’ 
dan ‘kewenangan DpR untuk memberikan 
persetujuan terhadap penggunaan 
jumlah penerimaan pungutan pada tahun 
sebelumnya yang tidak ditetapkan sebagai 
sumber pembiayan OJk pada tahun 
berjalan’.

Sampai saat ini, OJk belum 
mendapat tanggapan dari Mahkamah 
agung (Ma). OJk berjanji, ke depan 

akan menginformasikan kepada 
DpR dalam hal terdapat kelebihan 
penerimaan OJk pada saat pembahasan 
Rka dengan DpR. atas permasalahan 
tersebut, Bpk merekomendasikan untuk 
menginformasikan kepada DpR mengenai 
tambahan pagu anggaran.

Penyerapan anggaran rendah
Temuan lain terkait revisi anggaran 

adalah revisi anggaran OJk Tahun 2016 
belum sepenuhnya mempertimbangkan 
ketersediaan waktu dan sumber daya 
manusia yang ada. OJk telah memperbaiki 
mekanisme revisi anggaran pada 2016 
dengan membatasi revisi anggaran 

yang memerlukan persetujuan Dewan 
komisioner, Deputi komisioner yang 
membawahi fungsi keuangan dan kuasa 
pengelola Dana hanya dilakukan tiga kali 
dalam setahun, yaitu 15 april, 15 Juli dan 
15 Oktober. 

pemutakhiran data untuk revisi 
anggaran Satuan kerja (Satker) juga 
dibatasi hanya sekali setiap bulannya. 
Batas waktu pengajuan permohonan 
pengembalian kelebihan anggaran 
oleh Satker kepada kuasa pengelola 
Dana adalah tanggal 15 Juli. perbaikan 
mekanisme tersebut diharapkan dapat 
memperbaiki realokasi anggaran antar 
Satker OJk.

pada Tahun 2016, OJk menetapkan 
Rka sebesar Rp3,934 triliun yang 
seluruhnya dibiayai dari penerimaan 
pungutan. Di bulan april 2016, OJk 
melakukan revisi anggaran berupa 
efisiensi/optimalisasi anggaran untuk 
pengalokasian pembayaran pph 
Badan. Status perpajakan OJk telah 
diinformasikan melalui Surat Menkeu 
nomor S 1001/Mk.03/2015 tanggal 
10 Desember 2015 perihal Status 
kewajiban perpajakan OJk. Surat tersebut 
menegaskan bahwa OJk merupakan 
lembaga yang merupakan subyek pajak 
penghasilan. 

namun, karena penetapan sebagai 
subyek pajak badan dilakukan setelah 
pengajuan anggaran kepada komisi Xi 
DpR, maka pada Rka OJk dan Rencana 
anggaran dan Biaya (RaB) kemenkeu 
Tahun 2016, belum menganggarkan 
untuk pembayaran pph Badan tersebut. 
karenanya, Satker melakukan revisi pada 
april 2016 untuk memenuhi kewajiban 
tersebut dengan total pengurangan 
anggaran di level satuan kerja sebesar 
Rp411,74 miliar.

Selain itu, pada 21 april 2016, OJk 
menetapkan perubahan Standar Biaya 
OJk (SBO) untuk Tahun 2016 termasuk 
bagi anggota Dewan komisioner OJk dan 
mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 
2016. namun, perubahan SBO tersebut 
hanya untuk dipedomani dalam proses 

AUDIT 
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pelaksanaan anggaran tanpa merevisi 
tarif dasar dalam penyusunan anggaran, 
sehingga diketahui berapa nilai riil 
anggaran OJk sesuai SBO yang baru. 

Berdasar hasil pemeriksaan atas Sistem 
penganggaran OJk (Sipa) dan Sistem Revisi 
anggaran OJk (SiViRa) menunjukkan 
tidak terdapat perubahan atas dokumen 
penganggaran OJk untuk menyesuaikan 
dengan SBO yang baru. Hasil pemeriksaan 
masih terdapat beberapa satuan 
kerja yang melakukan revisi melebihi 
ketentuan yaitu Departemen Organisasi 
dan Sumber Daya Manusia, Departemen 
logistik, Departemen perbankan Syariah, 
Departemen pengembangan pengawasan 
dan Manajemen krisis, Departemen 
perizinan dan informasi perbankan, 
Departemen literasi dan inklusi keuangan, 
kantor Regional (kR) 1, kR 2, kR 3, kR 4, 
kR 5, kR 6, kR 7, kR 8 dan kantor OJk (kO) 
provinsi kalimantan Selatan.

Bpk menemukan anggaran 
yang dialihkan ke Satker lain tanpa 
mempertimbangkan kemampuan 
penyerapan dan dialokasikan ulang di 
akhir tahun tanpa mempertimbangkan 
ketersediaan waktu perencanaan kegiatan 
yang diperlukan. Seperti Departemen 
literasi dan inklusi keuangan (Dlik) dan 
Departemen penyidikan Jasa keuangan 
(DpJk), misalnya, mengalihkan anggaran 
Rp14,1 miliar kepada kantor Regional/
kantor OJk tanpa mempertimbangkan 
kemampuan penyerapan. Dari hasil 
pemeriksaan diketahui bahwa penyerapan 
di sejumlah kantor Regional maupun 
kantor OJk yang mendapat relokasi 
anggaran dari Dlik dan DpJk, memiliki 
realisasi di bawah 60%.

Bpk tidak memperoleh monitoring 
yang didokumentasikan oleh Satker 
pengampu atas penyerapan anggaran 
oleh Satker pelaksana selama tahun 
anggaran berjalan. Dokumen monitoring 
yang ada hanya diperoleh dari Dlik atas 
realisasi anggaran program Gerakan 
inklusi keuangan nasional dan Snki per 31 
Desember 2016, yang menunjukkan rata-
rata penyerapan anggaran di atas 90%. 

Berdasarkan data monitoring dan 
realisasi anggaran program TpkaD 
dari Dkeu diketahui terdapat revisi 
pengembalian anggaran satker di bulan 
Desember 2016 dengan nilai cukup 
material, antara lain: pengurangan 
anggaran program TpkaD untuk kOJk 
Solo sebesar Rp99,42 juta, kOJk Sulawesi 
Tengah sebesar Rp95,6 juta, kOJk 
purwokerto sebesar Rp44,48 juta, dan 
kOJk Tasikmalaya sebesar Rp30 juta.

Selain itu pengurangan anggaran juga 
dilakukan pada Gerakan inklusi keuangan 

nasional untuk kOJk kalimantan Tengah 
sebesar Rp106,8 juta, kR 6 sebesar Rp60 
juta, kOJk kalimantan Barat sebesar Rp50 
juta dan kOJk Sulawesi Tenggara sebesar 
Rp37,04 juta. Sementara untuk program 
Satgas Waspada investasi, Bpk tidak 
memperoleh data monitoring maupun 
realisasi per 31 Desember 2016. 

Berdasarkan data di atas, Bpk 
berpendapat pengalokasian anggaran 
kepada kR/kO di tengah bahkan akhir 
tahun anggaran dilakukan tanpa 
mempertimbangkan kemampuan kR/kO 
untuk merealisasikan kegiatan/program 
dimaksud sehingga penyerapan anggaran 
rendah. 

Hasil pemeriksaan lapangan ke kR 
6 dan kOJk provinsi nTT menunjukkan, 

Satker yang bersangkutan mempunyai 
keterbatasan sumber daya manusia untuk 
melakukan kegiatan tersebut. kegiatan 
dari kantor pusat ini merupakan program 
kerja tambahan pada tahun berjalan, 
sehingga Satker harus menyesuaikan 
kegiatan-kegiatan yang telah 
direncanakan sebelumnya di awal tahun.

Selain itu, Satker pengampu belum 
melakukan monitoring yang memadai 
atas kemajuan pelaksanaan program kerja 
yang dialokasikan tersebut. pemantauan 
yang dilakukan hanya berupa penerimaan 

nota dinas atau rekap kegiatan dari 
program yang telah dilaksanakan.

rencana Beli gedung
Selain itu, Bpk juga menyoroti 

masalah alokasi anggaran dan keputusan 
pengadaan gedung kantor sebesar 
Rp803,468 miliar yang dilakukan pada 
akhir tahun tanpa mempertimbangkan 
waktu perencanaan pengadaan yang 
diperlukan. DlOG semula menganggarkan 
sewa gedung kantor pusat baru, 
mengingat sewa gedung Menara Merdeka 
berakhir 31 Desember 2017. Sebagai 
penggantinya, OJk merencanakan 
membeli gedung kantor. 

kRDk menyetujui bahwa saldo 
anggaran dapat dimanfaatkan DlOG 
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untuk sewa beli gedung kantor daerah 
yaitu kR 2 Jawa Barat dan kR 7 Sumbagsel, 
sewa gedung kOJk provinsi kalimantan 
Barat dan kOJk provinsi Sumatera Barat, 
dan uang muka pembelian gedung 
plaza Bapindo. Sumber dana yang akan 
dimanfaatkan DlOG berasal dari hasil 
optimalisasi anggaran satuan kerja yang 
semula dicadangkan untuk pembayaran 
pajak sebesar Rp431,7 miliar dan 
pergeseran pembayaran imbalan prestasi 
organisasi tahun 2016 sebesar Rp270 
miliar. 

namun keputusan RDk tersebut tidak 
ditindaklanjuti dengan pengalokasian 
anggaran ke DlOG. pemotongan 
anggaran DOSM sebesar Rp270,3 miliar 
baru dilakukan pada tanggal 12 Oktober 
2016 dan pengalokasian anggaran ke 
DlOG baru dilaksanakan pada tanggal 25 
november 2016 sebesar Rp803,468 miliar.

Dropping anggaran ke DlOG 
merupakan landasan yang kuat atas 
ketersediaan dana yang akan digunakan 
untuk melakukan pengadaan aset berupa 
tanah dan/atau bangunan gedung kantor 
sesuai dengan pDk tentang pedoman 

pengadaan Barang dan Jasa OJk.
Tapi ternyata pembelian gedung plaza 

Bapindo batal. informasi yang didapatkan 
dari DlOG dan SkDk diketahui bahwa 
kRDk nomor 155/kRDk/2016 tanggal 30 
november 2016 telah membahas alternatif 
penyediaan gedung kantor pusat OJk. 
Berdasarkan kRDk nomor 157/kRDk/2016 
tanggal 14 Desember 2016, diketahui OJk 
berencana menyewa gedung Wisma Mulia. 
namun Bpk belum menerima dokumen 
terkait putusan tersebut.

Dari konfirmasi dengan DlOG 

diketahui bahwa untuk melaksanakan 
pembelian gedung diperlukan waktu dan 
tahapan antara lain untuk melakukan 
due diligence, technical audit, legal audit, 
dan penilaian atas nilai aset yang akan 
dibeli. pengalokasian anggaran ke DlOG 
dan keputusan pengadaan sewa/beli 
gedung pada akhir bulan november 
tidak memperhatikan ketersediaan 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang 
mengakibatkan perencanaan atas 
kegiatan yang akan dilaksanakan kurang 
memadai. 

Berbagai permasalahan yang 

ditemukan Bpk dalam pemeriksaan, 
mengakibatkan kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan oleh satuan kerja secara 
memadai dan anggaran tidak dapat 
terserap secara optimal, pengendalian 
atas pencapaian sasaran strategis menjadi 
kurang memadai dan nilai riil efisiensi 
anggaran dari SBO terbaru tidak diketahui 
serta potensi hasil optimalisasi anggaran 
tidak termonitor dengan baik.

Hal tersebut disebabkan koordinasi 
dengan kementerian keuangan untuk 
mengklarifikasi status perpajakan OJk 
terlambat dilakukan dan revisi anggaran 
tidak dilakukan untuk perubahan Standar 
Biaya OJk (SBO) serta pengambilan 
keputusan atas revisi anggaran tidak 
mempertimbangkan ketersediaan 
sumber daya satuan kerja pelaksana dan 
ketersediaan waktu untuk persiapan 
kegiatan.

Menanggapi hasil pemeriksaan 
tersebut, OJk mengatakan, akan 
melakukan pembayaran utang pajak 2015 
dengan cara mengangsur mengingat 
keterbatasan sumber penerimaan OJk 
yang berasal dari pungutan. kekurangan 
pembayaran pajak 2015 dan utang pajak 
2016 direncanakan akan dilakukan melalui 
mekanisme set off dengan SpM nihil 
melalui apBn perubahan 2017.

OJk juga akan menyempurnakan 
mekanisme revisi anggaran dengan 
menyertakan kewajiban untuk merevisi 
Rencana anggaran Biaya (RaB) jika 
terdapat perubahan SBO serta menyusun 
analisis ketersediaan sumber daya satuan 
kerja pelaksana dan ketersediaan waktu 
untuk persiapan kegiatan.

Bpk merekomendasikan OJk 
memastikan status pembayaran pajak 
OJk dan menganggarkan pembayaran 
pajak dalam Rka dan menyempurnakan 
mekanisme revisi anggaran dengan 
menyertakan kewajiban untuk merevisi 
Rencana anggaran Biaya jika terdapat 
perubahan SBO serta menyusun analisis 
ketersediaan sumber daya Satker 
pelaksana dan ketersediaan waktu untuk 
persiapan kegiatan.  (dr)
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BaDan pemeriksa keuangan 
mengatakan Bank Mandiri perlu 
meminta persetujuan Bank 
indonesia atau regulator (Otoritas 

Jasa keuangan) perihal pemberian 
penambahan limit untuk program power 
cash dengan kartu add-on alOp (Advanced 
Loan on Phone). peringatan ini disampaikan 
karena dari hasil pemeriksaan Bpk 
ditemukan adanya penambahan limit pada 
program Power Cash dengan kartu  add-on 
alOp dan perhitungan alokasi Platfond 
Power Cash dengan limit super group  
tanpa persetujuan Bank indonesia.

Dalam laporan hasil pemeriksaaan atas 
efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan 
retensi serta collection Mandiri kartu kredit 
tahun buku 2015 dan 2016 pada Bank 
Mandiri (persero) Tbk di prov Dki Jakarta, 
Sumut, Jabar dan Jatim, Bpk menyoroti 
sepuluh temuan penting yang harus 
mendapat perhatian pihak Mandiri. Satu di 
antaranya adalah terkait penambahan limit 
pada program Power Cash dan perhitungan 
alokasi Platfond Power Cash. 

Berdasar hasil pemeriksaan melalui 
reviu dokumen, wawancara dan 
walkthrough terhadap program kartu add-
on alOp dan pemberian power cash alOp 
Tahap i (periode September 2015-Maret 
2016) terungkap bahwa pemberian 
fasilitas power cash alOp Tahap i dengan 
pemberian kenaikan limit kartu add-on 
alOp tidak sesuai Surat Bank indonesia 
tentang fitur Loan on Phone.

program kartu add-on alOp dan 
power cash alOp Tahap i bertujuan 
untuk meningkatkan jumlah transaksi 
dan sales volume terutama untuk 
pemegang kartu yang tidak aktif (card 
holder inactive) dan ikut mendukung 
pencapaian Fee Based Income tahun 2015. 
Dari keterangan Departement Head Card 

Lifecycle Management (DH ClM) diketahui 
bahwa untuk lebih meningkatkan minat 
bertransaksi pemegang kartu yang pasif 
tersebut, pemegang kartu (eksisting) akan 
diberikan kartu tambahan kartu add-on 
dengan pemberian limit tersendiri di luar 
limit kartu utama (separate limit basic card). 
atas kartu add-on alOp tersebut, Bank 
Mandiri melakukan penawaran Loan on 

Phone melalui program power Cash kepada 
pemegang kartu.

Dalam pBi nomor 14/2/pBi/2012 
tanggal 6 Januari 2012 tentang 
penyelenggaraan kegiatan alat 
pembayaran Menggunakan kartu pasal 18 
ayat 1 diketahui bahwa kartu kredit dilarang 
digunakan di luar peruntukkan sebagai alat 
pembayaran. lebih lanjut dalam penjelasan 
ayat 1 tersebut, diketahui bahwa fungsi 
kartu kredit sebagai alat pembayaran yaitu 
untuk transaksi pembelanjaan (purchase) di 
pedagang (merchant) atau untuk transaksi 
tarik tunai (cash advance). Yang dimaksud 

penggunaan kartu kredit di luar fungsi 
kartu kredit sebagai alat pembayaran, 
misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit 
lain dan/atau untuk membayar angsuran 
kredit lain.

Sementara dalam Surat Bi no 14/649/
DaSp tanggal 24 September 2012 kepada 
akki tentang fitur Loan on Phone, Bi 
berpendapat bahwa fitur Loan on Phone 

termasuk kepada kategori cash advance. 
Dengan demikian fasilitas tersebut dapat 
diberikan oleh penerbit kartu sepanjang  
fasilitas Loan on Phone diberikan dengan 
tetap memanfaatkan plafond kredit dari 
masing-masing pemegang kartu dengan 
tidak menambah plafond kredit yang sudah 
diberikan untuk masing-masing pemegang 
kartu.

persyaratan lainnya adalah, maksimum 
limit dari fasilitas Loan on Phone adalah 50% 
dari sisa kredit limit kartu kredit. Dalam hal 
penerbit akan meningkatkan fasilitas Loan 
on Phone diatas 50% dari sisa kredit limit 

PenAmbAhAn LImIT KArTU KreDIT
bAnK mAnDIrI bermAsALAh
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maka penerbit harus melaporkan terlebih 
dahulu rencana tersebut kepada Bank 
indonesia. 

Berdasarkan data tersebut, Bpk 
menyimpulkan bahwa pemberian limit 
tambahan pada kartu add-on (alOp) belum 
diatur dalam pBi nomor 14/2/pBi/2012 
dan Se-Bi nomor 14/17/DaSp tanggal 
7 Juni 2012 tentang penyelenggaraan 
kegiatan alat pembayaran Menggunakan 
kartu. Selain itu, pemberian Loan on 
Phone seharusnya dilakukan dengan 
memanfaatkan limit kartu kredit yang 
sudah ada. karenanya, Bpk berpendapat 
pemberian fasilitas Power Cash dengan 
penambahan limit/plafond untuk kartu 
add-on tidak tepat.

lebih jauh laporan pemeriksaan Bpk 
menjelaskan bahwa guna meningkatkan 
utilisasi Mandiri kartu kredit, Bank Mandiri 
membuat program unitilisasi kartu melalui 
fasilitas Power Cash dengan mekanisme 
antara lain; pemegang kartu akan diberikan 
kartu berupa add-on (kartu tambahan) 
dengan tanggal billing yang sama dengan 
kartu basic (kartu eksisting), kartu tidak 
akan dicetak secara fisik (virtual account), 
pemegang kartu hanya akan diberikan data 
kartu berupa nomor kartu dan expired date 
(jenis kartu mengikuti ketentuan Visa dan 
limit produk yang berlaku), kartu virtual 
tersebut hanya bisa digunakan untuk 
program Power Cash yaitu program yang 
memberikan kemudahan bagi pemegang 
kartu untuk mendapatkan sejumlah dana 
yang akan ditransfer dan/atau dikredit ke 
rekening tabungan/giro pemegang kartu 
atas beban Mandiri kartu kredit sesuai 
ketentuan.

Selain itu, limit kartu add-on yang 
diberikan adalah maksimal dua kali limit 
kartu eksisting pemegang kartu dan 
merupakan separated limit (terpisah dari 
kartu basic), pembayaran tiap bulan sesuai 
dengan tagihan atau full payment (tidak 
ada minimum payment); free membership 
fee dan biaya lainnya mengikuti ketentuan 
kartu regular.

Teknis pelaksanaan program kartu 
add-on Power cash ini ditawarkan melalui 

telesales kepada pemegang kartu yang 
memenuhi persyaratan dan dikirimkan 
ke Sistem Telesales (Sistel). Jika pemegang 
kartu setuju untuk diberikan fasilitas 
kartu add-on alOp maka Bank Mandiri 
melalui Tim Emboss &Delivery akan 
melakukan pencetakan dan pengiriman 
surat pemberitahuan persetujuan kartu 
serta melakukan pengiriman SMS kepada 
pemegang kartu.

Berdasar nota nomor RTR.RRk/
uCa.6231/2014 tanggal 30 September2014, 
Retail Risk Group meminta permohonan 
reviu kepada Compliance Group mengenai 
Test and Learn program Marketing untuk 
Meningkatkan utilisasi Mandiri kartu kredit 

melalui fasilitas power cash alOp dengan 
kartu add-on (kartu tambahan). 

atas permintaan tersebut Compliance 
Group mengeluarkan nota nomor ClG.
Cpl/MRBC.1297/2014 tanggal 8 Oktober 
2014 yang menyatakan bahwa asosiasi 
kartu kredit indonesia (akki) pernah 
meminta kajian Bank indonesia tentang 
fitur Loan on Phone. Berdasarkan Surat Bi 
no 14/649/DaSp tanggal 24 September 
2012 disebutkan bahwa fasilitas Loan on 
Phone masih termasuk dalam fungsi kartu 
kredit untuk transaksi tarik tunai atau cash 
advance sehingga fasilitas tersebut dapat 
diberikan oleh penerbit kartu sepanjang 
dilakukan sesuai ketentuan.

Selain itu, fasilitas kartu add-on alOp 
pada kartu kredit yang tidak dicetak secara 
fisik (virtual), dalam hal ini pemegang 
kartu hanya akan diberikan data kartu 
berupa nomor kartu dan expired date, 
tidak diatur dalam peraturan Bank 
indonesia (pBi) no 14/2/pBi/2012 tanggal 
6 Januari 2012 dan Surat edaran Bi (Se-Bi) 
nomor 14/17/DaSp tanggal 7 Juni 2012 
tentang penyelenggaraan kegiatan alat 
pembayaran Menggunakan kartu. 

namun, perlu dipertimbangkan 
mitigasi risiko dalam penyampaian nomor 
kartu dan expired date kepada pemegang 
kartu utama dalam rangka pencegahan 
fraud dan penyalahgunaan kartu. apabila 

program ini bertujuan untuk meningkatkan 
utilisasi pemegang kartu, menurut 
pendapat Compliance Group, tidak perlu 
meningkatkan limit/plafond kredit namun 
dapat dilakukan dengan penawaran 
program Power Cash alOp dengan sisa limit 
kredit yang masih ada (eksisting).

Jika akan diterbitkan kartu tambahan 
(dengan limit maksimal dua kali limit 
eksisting dan terpisah dari kartu basic), hal 
tersebut tergantung kepada risk appetite 
manajemen (d.h.i Retail Risk Group) dan 
hanya dapat diberikan kepada pemegang 
kartu yang memiliki penghasilan lebih dari 
Rp 10 Juta. 

Disebutkan juga bahwa dalam hal 
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fasilitas kartu tambahan tersebut akan 
dimanfaatkan untuk fasilitas power cash, 
kiranya dapat mengacu kepada Se-Bi 
nomor14/17/DaSp tanggal 7 Juni 2012 
antara lain namun tidak terbatas kepada: 
1) Maksimum limit dari fasilitas power cash 
adalah 50% dari sisa limit kartu kredit; 2) 
Dalam hal penerbit akan meningkatkan 
fasilitas power cash diatas 50% dari 
sisa kredit limit maka penerbit harus 
melaporkan terlebih dahulu 
rencana tersebut kepada Bank 
indonesia.

ketentuan program Power 
Cash dengan kartu add-on 
antara lain; kartu hanya dapat 
digunakan untuk fasilitas alOp 
sebesar 50% dari opento buy, 
account memiliki minimal 2 
nomor telepon (hand phone, 
homephoneatau office phone) 
selain emergency contact, 
account tidak mengalami kasus 
gagal terima billing statement 
dalam dua bulan terakhir, baik 
dikirim melalui kurir atau surat elektronik, 
serta pemegang kartu yang tidak memiliki 
pendapatan seperti ibu Rumah Tangga 
tidak diperkenankan mendapatkan 
penawaran program.

Selanjutnya, usulan program Power 
Cash alOp dengan menggunakan kartu 
add-on inimendapat persetujuan dari SeVp 
Retail Risk pada Oktober 2014. namun sejak 
disetujui, program power cash alOp dengan 
kartu add-on (atau disebut Available Loan 
on Phone/alOp) baru efektif berjalan awal 
September tahun 2015. 

Juni 2016, papar Bpk, ClM Department 
dan analytical Decision Management 
(aDM) Department telah melakukan 
evaluasi pelaksanaan program kartu add-on 
alOp.Disebutkan bahwa sampai dengan 
program berakhir (Maret 2016), total 
pemegang kartu yangditawarkan program 
kartu add-on alOp adalah 4.196 account 
denganlimit/plafond kartu add-on alOp 
sebesar Rp326,43 miliar.

Secara rata-rata, program kartu add-on 
alOp memberikan tambahan limit (add-

on) sebesar rata-rata 110,95% dan telah 
berhasil meningkatkan baki debit sebesar 
75,44% dari 3.332 account yang joint 
program dari September s/d Desember 
2015. Sedangkan dari sisi kualitas kredit, 
persentase total kredit yang masuk ke +30 
DpD (day past due) masih terjaga di bawah 
2% (1,72% secara total).

Sepanjang periode penawaran 
Power cash alOp, kontribusi revenue yang 

dihasilkan adalah sebanyak Rp6,2 miliar 
dengan proprosi interest income sebesar 
53,31% (atau senilai Rp3,7 miliar) dan 
charges sebesar 40,69% (atau senilai Rp2,5 
miliar). 

Secara umum, account kartu add-on 
alOp tidak mempengaruhi baki debit 
account lain yang dimiliki pemegang kartu. 
Hal ini dapat terlihat dari pergerakan baki 
debit account selain kartu add-on alOp 
yang dimiliki oleh pemegang kartu tetap 
stabil pada posisi Rp200 miliar, sementara 
account kartu add-on alOp memberikan 
kontribusi baki debit hingga Rp138 miliar 
per akhir Februari 2016. 

program kartu add-on alOp kemudian 
diperpanjang (Tahap ii) selama enam 
bulan yakni Juli-Desember 2016. Sampai 
pemeriksaan Bpk berakhir 25 november 
2016, pemberian fasilitas power Cash 
kepada pemegang kartu add-on alOp 
masih berlangsung.

Menurut Bpk, program Power Cash 
kepada pemegang kartu add-on alOp 
diberikan 50% dari limit kredit yang 

tersisa (open to buy) secara total Super 
Group (total jumlah akumulasi limit kartu 
kredit yang dimiliki oleh satu CiF), tidak 
sesuai ketentuan Bi. Hal tersebut akan 
mengakibatkan perbedaan perhitungan 
limit pemberian fasilitas Power Cash alOp, 
karena limit secara super group akan 
lebih besar apabila dihitung dengan 
menggunakan limit kartu secara individual.

Sesuai Surat Bi no 14/649/DaSp tanggal 
24 September 2012, dijelaskan 
bahwa dalam hal penerbit 
akan meningkatkan fasilitas 
loan on phone diatas 50% dari 
sisa kredit limit maka penerbit 
harus melaporkan terlebih 
dahulu rencana tersebut 
kepada Bank indonesia. Bank 
Mandiri selaku penerbit kartu, 
belum melaporkan pemberian 
Power Cash alOp di atas 50% 
dari sisa limit kredit tersebut 
kepada Bank indonesia.

Dari pemeriksaan Bpk 
juga terungkap bahwa tidak 

ada peringatan (alert) pada Sistel yang 
mengaturmekanisme pemberian fasilitas 
Power Cash alOp kepada pemegangkartu 
yang belum melunasi fasilitas Power Cash 
alOp sebelumnya. Mekanisme penawaran 
Power Cash alOp dilakukan dengan cara 
yang sama dengan program Power Cash 
kartu kredit non alOp, yaitu melalui 
Telesales. 

pemegang kartu yang dapat dihubungi 
oleh Agent Telesales adalah pemegang kartu 
yang nama dan nomor teleponnya ada di 
Sistem Telesales (Sistel) untuk ditawarkan 
program power cash. Data yang di-upload 
di Sistel tersebut akan dapat diakses oleh 
agent Telesales selama 1 bulan, untuk 
dihubungi via telepon oleh agent Telesales 
dalam rangka penawarkan program Power 
Cash.

Diketahui juga bahwa pemberian 
fasilitas Power Cash kepada pemegang 
kartu alOp diberikan dengan tenor 3 bulan 
s/d 36 bulan. pemberian alOp selanjutnya 
baru dapat ditawarkan kembali apabila 
fasilitas Power Cash alOp sebelumnya 
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sudah lunas.
Menurut Bpk, kondisi tersebut 

tidak sesuai pBi nomor 14/2/pBi/2012, 
perubahan atas pBi no.11/11/pBi/2009; 
paragraf 3 Surat Bi kepada asosiasi kartu 
kredit indonesia no 14/649/DaSp tanggal 
24 September 2012; Se Bi no 14/17/DaSp 
tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan 
atas Surat edaran Bi nomor 11/10/DaSp; pBi 
nomor 11/11/pBi/2009;  nota no CSB.CCD/
ClM.5185/2015 tanggal 25 agustus 2015 
perihal perpanjangan periode program 
Marketing Test & Learn untuk Meningkatkan 
utilisasi Mandiri kartu kredit Butir ii.C.4.

akibatnya, ada potensi nasabah tidak 
dapat melakukan kewajiban membayar 
tagihan (gagal bayar) atas penambahan 
limit pada kartu add-on alOp dalam rangka 
pemberian fasilitas Power Cash, juga ada 
potensi redundancy pemberian fasilitas 
Power Cash kepada pemegang kartu add-
on dan mempengaruhi repayment capacity 
pemegang kartu.

kondisi tersebut terjadi karena Bank 
Mandiri memberikan penambahan limit 
untuk program Power Cash dengan kartu 
add-on alOp belum melalui kajian dan 
persetujuan Bank indonesia, tidak terdapat 
tools peringatan (alert) pada Sistel atas 
pemberian fasilitas Power Cash alOp 
kepada pemegang kartu add-on alOp 
yang belum melunasi Power cash alOp 
sebelumnya.

atas permasalahan yang dipaparkan 
Bpk, Direksi Bank Mandiri menjelaskan,   
Bank dimungkinkan untuk memberikan 
kenaikan limit kartu kepadanasabah 
dengan merujuk pada pBi no. 14/2/
pBi/2012 tanggal 6 Januari 2012 dan 
SeBi no. 14/17/DaSp tanggal 7 Juni 2012 
tentang penyelenggaraan kegiatan alat 
pembayaran Dengan Menggunakan 
kartu, dimana pemberian/penetapan limit 
maksimum bagi pemegang kartu yang 
memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta 
tiap bulan, dapat dilakukan Bank dengan 
memperhatikan risk appetite Bank.

Disebutkan juga bahwa program Power 
Cash alOp merupakan penggabungan 
program kenaikan limit dengan fitur Power 

Cashdan diberikan kepada nasabah yang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 
bank serta bertujuan meningkatkan utilisasi 
pemegang kartu. kualitas portofolio 
nasabah yang mendapatkan alOp 
adalah eksisting nasabah yang memiliki 
performance delinquency bagus dan 
menggunakan behavior score.

Performance program Power Cash 
alOp masih terjaga dilihat dari 30+DpD 

dengan MOB 3 (kualitas kredit setelah 3 
bulan sejak awal di aktivasi) sebesar 1.7%, 
apabila dibandingkan threshold 30+ DpD 
MOB 3 sebesar 3.0%. Hal ini menunjukkan 
kriteria pemilihan pemegang kartu yang 
ditawarkan program kartu add-on alOp 
dapat memitigasi risiko gagal bayar.

namun demikian, mempertimbangkan 
temuan dari Tim Bpk terkait potensi risiko 
redundancy, repayment capacity, potensi 
gagal bayar pada program powercash 
alOp dan berdasarkan hasil Test & Learn 
program dimaksud, Bank akan melakukan 
kajian lanjutan guna menyempurnakan 
pelaksanaan program power Cash alOp 
termasuk berkonsultasi kepada Bank 
indonesia agar pelaksanaan program lebih 
sesuai.

Tentang alert yang berlum berfungsi, 

Direksi Bank Mandiri sependapat dengan 
hal tersebut.  atas risiko terjadinya 
pemberian fasilitas Power Cash alOp 
kepada pemegang kartu yang belum 
melunasi fasilitas powercash alOp 
sebelumnya, Bank melakukan fungsi 
kontrol dengan cara filtering data 
pemegang kartu sesuai kriteria program 
antara lain mengecualikan nasabah yang 
telah mendapatkan kenaikan limit dalam 

6 bulan terakhir. namun demikian, bank 
akan melakukan kajian terhadap teknis 
operasional fasilitas Power Cash alOp.

atas berbagai permasalahan yang 
ditemukan, Bpk merekomendasikan agar 
Direksi Bank Mandiri meminta persetujuan 
kepada Bank indonesia atau regulator 
(Otoritas Jasa keuangan/OJk) perihal 
pemberian penambahan limit untuk 
program Power Cash dengan kartu add-on 
alOp. apabila program Power Cash dengan 
kartu add-on alOp tersebut disetujui oleh 
Bank indonesia atau OJk, untuk selanjutnya 
Bank Mandiri membuat kajian dan 
penyempurnaan Sistel terkait mekanisme 
peringatan (alert) atas pemberian fasilitas 
Power Cash alOp kepada pemegang kartu 
add-on alOp yang belum melunasi Power 
cash alOp sebelumnya.  (dr)

AUDIT 
KinerJa
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

Dari hasil pemeriksaan 
terungkap bahwa Direktur 
Keuangan, selaku KPa 
tidak mematuhi peraturan 

perbendaharaan. 
Demikian juga Kepala Bagian 

anggaran tidak melakukan fungsinya 
selaku PPSM dan tidak optimal dalam 
melakukan fungsi pengawasan dan 
pembinaan kepada Bendahara dan Kasir. 
Serta,Kasir aPBN dan Kasir Dana non 
aPBN, bertindak melampaui tugas dan 
fungsinya selaku Juru Bayar. 

BPK menilai tidak ada itikad baik 
dari penerima/pengelola panjar di 
masing-masing Satker untuk segera 

mempertanggungjawabkan dana panjar 
kerja yang diterimanya sesuai ketentuan. 
Demikian antara lain terungkap dari 
hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan 
pendapatan, belanja barang dan jasa 
dan panjar/uang muka kerja tahun 
2015 hingga triwulan iii 2016. Temuan 
permasalahan panjar kerja hanya salah 
satu dari banyak temuan penting lainnya 
di mana di antaranya adalah temuan 
berulang. 

Berdasar Laporan Tim Tenaga ahli 
Panjar Kerja berupa daftar Panjar Kerja 
periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 
yang diterima BPK pada 8 September 2016, 
dana Jasinonsi yang digunakan sebagai 

InDIkasI kecurangan kas
DI LPP TVrI PusaT
BaDaN PeMeriKSa KeuaNgaN MeNeMuKaN iNDiKaSi 
KecuraNgaN KaS DaLaM PeNgeLoLaaN BeLaNJa 
BaraNg/JaSa aPBN DeNgaN MeKaNiSMe PaNJar KerJa 
MeNgguNaKaN DaNa JaSiNoNSi PaDa LeMBaga PeNyiaraN 
PuBLiK TVri KaNTor PuSaT TahuN 2015 DaN 2016. 

uang muka/panjar kerja sepanjang 2015 
sebesar rp78,84 miliar. Dengan rincian, 
kegiatan aPBN sebesar rp68,58 miliar dan 
non aPBN rp10,26 miliar.

Sementara periode 1 Januari s/d 30 
agustus 2016 diketahui dana Jasinonsi 
yang telah digunakan sebagai uang muka 
kerja atas belanja kegiatan aPBN dan Non 
aPBN selama 2016 sebesar rp28,99 miliar. 
Namun tim ahli belum mengidentifikasi 
secara keseluruhan peruntukan kegiatan 
atas tiap-tiap uang muka/panjar kerja 
yang telah diberikan sehingga belum 
dapat ditelusuri apakan peruntukan 
pembiayaannya untuk kegiatan aPBN 
atau Non aPBN.

Dari hasil penelusuran BPK, 
ditemukan bahwa pembiayaan atas 
kegiatan khusus periode bulan Februari 
- Juni 2016 mempergunakan mekanisme 
‘pembiayaan langsung’, yaitu pelaksanaan 
kegiatan menyampaikan permohonan 
dana dengan melampirkan raB, kuitansi 
bukti penerimaan pembayaran beserta 
berkas-berkas terkait. Selanjutnya, 
Kasir menyerahkan  uang sesuai raB 
setelah dipotong pajak dan kasir 
membukukannya pada Buku Kasir sebesar 
nilai raB. Maka, nilai yang tercatat dalam 
BKu sama dengan nilai yang tertera 
dalam raB. 

Dari konfirmasi kepada Bendahara 
Pengeluaran diketahui, dalam 
melaksanakan mekanisme biaya 
langsung, dana yang diberikan sebelum 
kegiatan dilaksanakan menggunakan 
uP dan tidak dicatat sebagai uang muka 
kerja. Pengeluaran dana uP sebesar raB 
tersebut langsung dicatatat sebagai 
biaya/belanja yang kemudian menjadi 
dasar pengajuan SPM guP/TuP.

Kemudian selama Juni - September 
2016 pembiayaan kegiatan menggunakan 
mekanisme uang muka, yaitu pelaksana 
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kegiatan menyampaikan permohonan 
dana dengan dilampiri raB, kuitansi 
bukti penerimaan pembayaran beserta 
berkas-berkas terkait, selanjutnya Kasir 
menyerahkan uang sesuai raB setelah 
dipotong pajak dan membukukan pada 
Buku Kasir sebesar nilai raB. Demikian 
juga nilai yang dicatat dalam BKu adalah 
sebesar nilai raB. 

Dari pemeriksaan atas LK LPP 
TVri 2015 terdapat perbedaan jumlah 
pengeluaran Panjar Kerja Tahun 2015 
antara catatan Buku Kasir non aPBN, 
Laporan Tim Tenaga ahli Panjar Kerja, dan 

Laporan Keuangan. Perbedaan data jumlah 
panjar kerja tersebut antara lain terjadi 
karena pengeluaran panjar kerja belum 
mempunyai sistem pencatatan yang 
memadai dan belum teregister sehingga 
menimbulkan interpretasi yang berbeda-
beda bagi pengguna data, meskipun 
berasal dari sumber data yang sama yaitu 
Buku Kasir non aPBN. 

Di samping itu, jelas BPK, Bagian 
anggaran juga tidak melakukan 
rekonsiliasi secara rutin dengan Bagian 
akuntansi atas pengeluaran panjar kerja 
Tahun 2015, sehingga Bagian akuntansi 
menginput data panjar kerja tidak selalu 
berdasarkan dokumen sumber.

hal lain yang ditemukan dari 
pemeriksaan adalah rekening penerimaan 
dan pengeluaran dana Jasinonsi serta 
pengembalian panjar kerja menggunakan 
rekening yang sama sehingga menyulitkan 
Subbagian Penerimaan dan Subbagian 
Perbendaharaan untuk mendeteksi jenis 
dana yang masuk ke rekening tersebut 
apabila tidak disertai keterangan jelas. Di 
samping itu, papar BPK, terdapat uang 
muka diberikan tanpa sepengetahuan 
dan persetujuan pejabat yang berwenang 
secara lengkap.

Tim BPK juga tidak dapat melakukan 

pengujian substantif atas pemberian uang 
muka kerja yang lebih luas karena sudah 
beberapa kali tim meminta dokumen 
pertanggungjawaban secara lisan maupun 
surat, namun hingga tanggal 24 oktober 
2016 dokumen tersebut tidak diperoleh. 
Menurut Bendahara Pengeluaran Kantor 
Pusat TVri LPP TVri 2015, pemberian/
pencairan uang muka kerja kepada 
pemanjar secara bukti dokumentasi tidak 
selalu sepengetahuan dan persetujuan 
Bendahara Pengeluaran. 

Selain itu, Bendahara Pengeluaran 
juga tidak menguasai dan mengelola kas 
tunai di brankas (cash on hand). Kas tunai 
tersebut, baik berupa uang Persediaan 

(uP) maupun pengembalian sisa uang 
muka kerja dikuasai (secara fisik) dan 
dikelola oleh Kasis Dana aPBN dan Kasir 
Dana non aPBN.

Kasir Dana Non aPBN Tahun 2015 yang 
diminta keterangannya oleh BPK terkait 
hal tersebut mengatakan, tidak mungkin 
pemberian panjar kerja tanpa persetujuan/
sepengatahuan Bendahara Pengeluaran. 
Namun, akhir tahun 2015 atau saat sedang 
banyak pekerjaan, Bendahara Pengeluaran 
memerintahkan secara lisan untuk 
mencairkan panjar kerja dan nanti akan 
ditandatangani.

Berdasarkan pemeriksaan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi petugas Kasir 
diketahui bahwa Kasis Dana aPBN dan 
Kasir Dana Jasinonsi (non aPBN) ditunjuk 
berdasarkan Keputusan KPa tentang 
Penunjukan Juru Bayar, Pemegang Buku 
Kas umum, dan Pembuat Daftar gaji. 
Petugas kasir semata-mata hanya lah 
sebagai juru bayar dan tanpa disertai 
penjelasan mengenai tugas dan 
kewajiban. Kepala Bagian Bagian anggaran 
membenarkan hal tersebut, bahwa kasir 
hanya lah juru bayar dan bukan Bendahara 
Pengeleluaran Pembantu.

Berdasarkan hasil wawancara BPK 
dengan Bendahara Pengeluaran terungkap 

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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bahwa Kasir Dana aPBN dan Kasir Dana 
non aPBN  tidak hanya sebagai juru bayar, 
melainkan juga mengelola dana tunai 
pada brankas yaitu Dana uP oleh Kasir 
Dana aPBN dan Dana Jasinonsi oleh Kasir 
non aPBN. Selain itu, buku cek masing-
masing rekening secara fisik dipegang oleh 
kasir.

hasil pemeriksaan BPK atas 
pelaksanaan tugas Kasir diketahui 
bahwa penatausahaan kas yang menjadi 
tugas Bendahara Pengeluaran atau 
BPP dilakukan oleh Kasir, antara lain 
melakukan potongan-potongan pajak atas 

pembayaran yang dilakukannya. 
Terkait pertanggungjawaban uang 

muka/panjar kerja, BPK menemukan 
bahwa atas pengelolaan uang muka/panjar 
kerja pada Kantor Pusat LPP TVri Tahun 
2015 dan 2016, uang muka kerja yang 
telah dipertanggungjawabkan merupakan 
realisasi belanja yang pembayarannya 
tidak melalui mekanisme pembayaran 
langsung (LS). Pertanggungjawaban uang 
muka/panjar kerja adalah realisasi belanja 
yang pembayarannya melalui mekanisme 
uang Persediaan (uP), termasuk ganti 

uang Persediaan (guP) dan Tambahan 
uang Persediaan (TuP), khususnya belanja 
barang dan jasa non kontraktual. 

Dari hasil penelusuran BPK terkait 
mekanisme pertanggungjawaban uang 
muka/panjar kerja didapat beberapa 
poin penting. Pada mekanisme 
pertanggungjawaban uang muka/panjar 
kerja tahun 2016, misalnya, pengajuan SPM 
guB/TuP bukan berdasarkan nilai realisasi 
belanja (pertanggungjawaban uang muka/
panjar kerja) yang sebenarnya, pengajuan 
SPM guP/TuP atas biaya kegiatan produksi 
siaran diajukan sebelum dokumen 

pertanggungjawaban uang muka/panjar 
kerja diterima Bendahara Pengeluaran. 

hasil uji petik atas dokumen 
pertanggungjawaban uang muka 
kerja tahun 2016 diketahui pada 
saat pengajuan guP ke KPPN tidak 
didukung bukti pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan dan biaya (SPJ). 
hal tersebut terlihat dari tanggal 
dokumen pertanggungjawaban 
diterima oleh Bendahara Pengeluaran 
dan membandingkan dengan tanggal 
pengajuan SPM guP. Bahkan beberapa 

pengajuan SPM guP dilakukan saat 
kegiatan masih berlangsung bahkan 
kegiatan belum dilaksanakan. 

Selain itu, pejabat penandatangan 
surat perintah membayar (PPSPM) tidak 
melakukan verifikasi atas dokumen 
pertanggungjawaban keuangan, 
pertanggungjawaban panjar produksi 
program terkendala waktu penayangan 
program. Sementara pada mekanisme 
pertanggungjawaban uang muka/
panjar kerja tahun 2015 diketahui bahwa 
pertanggungjawaban uang muka/panjar 
kerja dari pemanjar tidak melalui Kasir 
Dana non aPBN selaku pembayar panjar 
kerja.  

hasil pemeriksaan atas LK LPP TVri 
2015 disebutkan bahwa tidak adanya 
prosedur operasi standar menyebabkan 
terjadinya perbedaan pelaksanaan 
pertanggungjawaban panjar kerja. Kepala 
Bagian anggaran mengatakan, pelunasan 
panjar kerja dilakukan langsung oleh 
unit Manager ke Kasir Dana non aPBN 
yang memberikan panjar kerja. Namun 
Kasir Dana non aPBN mengatakan, yang 
bersangkutan menerima pelunasan panjar 
kerja dari Kasir Dana aPBN bukan dari unit 
Manager.

Selain itu dalam LhP juga dijelaskan, 
kelebihan dan kekurangan panjar kerja 
disetorkan secara tunai kepada Bendahara 
Pengeluaran aPBN (Petugas Kasir dan 
BKu aPBN). Dengan demikian, terdapat 
ketidaksamaan persepsi atas prosedur 
pertanggungjawaban panjar kerha 
kegiatan aPBN yang menggunakan 
sumber dana non aPBN. Dengan adanya 
dua mekanisme berbeda itu, tutur BPK, 
akan menimbulkan kerancuan penentuan 
penanggung jawab apabila terjadi 
permasalahan/keterlambatan pelunasan 
panjar kerja. 

Dari berbagai data yang didapat 
diketahui bahwa panjar kerja dikeluarkan 
oleh Kasir Dana non aPBN namun 
pengembalian sisa uang panjar kerja 
dan dokumen pertanggungjawaban 
diserahkan kepada Kasir aPBN sehingga 
terhadap dana non aPBN yang digunakan 

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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untuk panjar kerja kegiatan aPBN dan 
pertanggungJawaban atas panjar kerja 
tersebut sulit dipantau. “Mekanisme ini 
berlangsung sampai dengan oktober 
2016,” tegas BPK.

Selain itu, lanjut BPK, dokumentasi atau 
pengarsipan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) tahun 2015 dan 2016 tidak disimpan 
dalam ruangan arsip tersendiri, namun 
diletakkan di ruangan Bagian anggaran 
lantai dasar yang bercampur dengan 
dokumen lainnya. Kepala Bagian anggaran 
menjelaskan, pihaknya tidak memiliki 
ruangan arsip dan ruang arsip yang 
ada di Bagian anggaran hanya dapat 
menampung dokumen tahun berjalan. 

hal lain yang diungkap BPK terkait 
mekanisme pertanggungjawaban uang 
muka/panjar kerja tahun 2015 adalah 
Kasir Dana aPBN tidak menatausahakan 
sisa uang panjar kerja yang diterima dari 
pemanjar. Dalam LhP LK LPP TVri 2015 
telah diungkapkan bahwa pelunasan 
panjar kerja dilakukan langsung oleh unit 
Manager ke Kasir Dana non aPBN yang 
memberikan panjar kerja. Sementara hasil 
wawancara dengan Kasir Dana non aPBN 
menyebut yang bersangkutan menerima 
pelunasan panjar kerja dari Kasir Dana 
aPBN bukan dari unit Manager.

Beberapa unit Manager menjelaskan 
bahwa tahun 2015 apabila terdapat 
sisa panjar kerja, kasir akan memotong 
langsung dari dana pencairan panjar 
kerja berikutnya. Kasir Dana aPBN Tahun 
2015 mengatakan, tidak ada pencatatan 
atas sisa uang panjar kerja yang belum 
disetorkan oleh pemanjar. Selain itu, sisa 
dari pemajar yang sumber dana aPBN dari 
uP tidak langsung dicatat dan disetor ke 
rekening non aPBN dari uP (jika setor via 
bank) atau serahkan ke Kasir Dana non 
aPBN (jika tunai). 

Tim tidak dapat melakukan 
penelusuran terhadap sisa uang panjar 
kerja yang telah diserahterimakan oleh 
pemanjar kepada Kasir Dana aPBN dan 
nilai penyetoran ke rekening non aPBN 
karena tidak ditemukan dokumentasi 
serah terima uang sisa panjar kerja serta 

pencatatannya. 
hal hampir sama juga ditemukan 

pada mekanisme pertanggungjawaban 
uang muka/panjar kerja sebelum 
tahun 2015. Dalam LhP BPK atas 
LK LKPP Tahun 2014 diungkapkan 
tentang pertanggungjawaban panjar 
kerja yang berlarut-larut, dokumen 
pertanggungjawaban panjar kerja 
yang diberikan sejak 2006 sampai 2013 
tidak dapat ditelusuri keberadaannya, 
pergeseran sumber pendanaan 
kegiatan dari aPBN menggunakan 
panjar kerja ke Dana Jasinonsi karena 
pertanggungjawaban yang melewati 

tahun anggaran berjalan, serta pengakuan 
atas pertanggungjawaban panjar kerja 
tahun 2014 untuk kegiatan aPBN melewati 
tahun anggaran. 

Menurut Kepala Bagian anggaran, 
mekanisme pertanggungjawaban uang 
muka kerja sebelum tahun 2015 sama 
seperti tahun 2015 dan itu berlangsung 
sampai oktober 2016. 

Kasus Dana Jasinonsi
Terkait pergantian dana talangan/

uang muka/panjar kerja dari kas aPBN ke 
Kas Jasinonsi, BPK mengatakan akumulasi 
Dana Jasinonsi yang telah digunakan 
untuk membiayai kegiatan aPBN sejak 
2006 sampai akhir 2014 dan 2015, belum 
ada pergantian ke Kas Dana Jasinonsi. 

Diketahui bahwa saldo uang Muka/
Panjar Kerja 2015 mengalami penurunan 
59,64%  dibanding tahun sebelumnya. 
Tahun 2015 saldo dalam neraca per 31 
Desember 2015 adalah rp26,99 miliar. 

Sementara saldo neraca per 31 Desember 
2014 sebesar rp66,87 miliar. 

Dari jumlah uang muka tersebut, 
sebagian besar berada di satuan kerja 
Kantor Pusat LPP TVri. Saldo per 31 
Desember 2015 misalnya, dari rp26,99 
miliar, rp22 miliar di antaranya berada di 
Kantor Pusat, sedang saldo 31 Desember 
2014 dari rp66,87 miliar rp60,15 miliar di 
Kantor Pusat TVri. 

Saldo tersebut merupakan akumulasi 
Dana Jasinonsi yang telah digunakan 
untuk membiayai kegiatan aPBN sejak 
2006 dan sampai akhir 2014 dan 2015, 
namun belum ada pergantian ke Kas Dana 

Jasinonsi atas penggunaan dana tersebut.
hasil pemeriksaan LK LKPP TVri 2015, 

bahwa penyelesaian pertanggungjawaban 
panjar kerja pada 2015 sebesar rp41,13 
miliar. “BPK menyatakan tidak dapat 
meyakini nilai saldo awal maupun saldo 
akhir panjar kerja tahun 2015,” demikian 
ditegaskan BPK sebagaimana tertuang 
dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan LPP TVri 2015.

Menurut BPK, penyelesaian 
pertanggungjawaban (pelunasan 
panjar) yang dilaporkan total senilai 
rp23,73 miliar, adalah penyelesaian 
pertanggungjawaban atas panjar kerja 
tahun 2014. Sementara pelunasan rp17,4 
miliar sebagaimana hasil reviu yang 
dilaporkan Kepala Satuan Pengawas 
intern (SPi) kepada Direktur Keuangan 
LPP TVri disebutkan, Tim Verifikasi SPi 
tidak dapat mengambil kesimpulan atas 
kebenaran pertanggungjawaban panjar 
tersebut karena tidak dapat meyakini 

“Dirut dan Dewan Direksi LPP TVRI belum optimal dalam 
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan panjar kerja 
antara lain menggenakan TGR (tuntutan ganti rugi) kepada 
penerima uang muka kerja atas keterlambatan penyelesaian 
pertanggungjawaban.

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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kewajaran pencatatan panjar kerja dalam 
Buku Kasir dan Buku Kas umum serta 
bukti pertanggungjawaban yang belum 
memadai. 

Sementara, pemeriksaan atas Jurnal 
Transaksi non aPBN 2015 berdasar Buku 
Besar diketahui bahwa 31 Desember 2015, 
jurnal masuk pada kas non aPBN sebagai 
pengembalian panjar kerja kegiatan aPBN 
tahun 2014 sebesar rp21,76 miliar. hal 
ini tidak sebanding dengan pelunasan 
panjar kerja tahun 2015 (sampai 30 april 
2015) sebesar rp23,73 miliar. Terdapat 
selisih antara laporan penyelesaian 
pertanggungjawaban panjar kerja dan 
catatan transaksi dana yang masuk ke 

kas non aPBN sebesar rp1,97 miliar. 
Pengembalian panjar kerja kegiatan aPBN 
tahun 2014 tersebut menggunakan dana 
aPBN Ta 2015 sehingga realisasi aPBN Ta 
2015 tidak seluruhnya digunakan untuk 
membiayai kegiatan tahun 2015.

Menurut BPK, permasalahan tersebut 
mengakibatkan terdapat ketidaksesuaian 
data yang berpotensi kerugian negara 
atas selisih pengembalian dana talangan 
dari Kas Dana aPBN ke Kas Dana Jasinonsi 

dan dokumen pertanggungjawaban uang 
muka kerja/panjar kerja tahun 2014 yang 
dipertanggungjawabkan tahun 2015 
lewat tahun. 

Selain itu, terdapat risiko 
penyalagunaan atas selisih lebih guP 
dengan pertanggungjawaban uang muka 
kerja/realisasi belanja. Juga, terdapat 
risiko penyalahgunaan sisa uang panjar 
kerja yang telah diserahkan pemanjar 
kepada kasir. Serta, terdapat risiko 
penyalahgunaan dana Jasinonsi yang 
dikuasai/dikelola Kasir. 

hal tersebut terjadi karena Dirut 
dan Dewan Direksi LPP TVri belum 
optimal melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan panjar kerja antara 
lain menggenakan Tgr (tuntutan ganti 
rugi) kepada penerima uang muka 
kerja atas keterlambatan penyelesaian 
pertanggungjawaban. Direktur Keuangan, 
selaku KPa tidak mematuhi peraturan 
perbendaharaan. Demikian juga Kabag 
anggaran tidak melakukan fungsinya 
selaku PPSM dan tidak optimal dalam 
melakukan fungsi pengawasan dan 
pembinaan kepada Bendahara dan Kasir. 

BPK menilai Kepala SPi belum 
optimal dalam melaksanakan tugas 
pengawasan pengelolaan dan 
penyelesaian permasalahan panjar kerja, 
Bendahara Pengeluaran tidak tertib 
dalam melaksanakan penatausahaan 
danpencatatan panjar kerja dan 
pertanggungjawabannya, bendahara 
juga tidak memiliki standar kompetensi 
bendahara. 

untuk itu BPK merekomendasikan 
Dirut LPP TVri melakukan pengendalian 
atas penyelenggaraan panjar kerja, antara 
lain mengenakan Tgr kepada penerima 
uang muka kerja atas keterlambatan 
penyelesaian pertanggungjawaban 

muka kerja panjar. Juga memberi sanksi 
kepada Direktur Keuangan selaku KPa, 
Kepala Bagian anggaran yang tidak 
melakukan fungsinya, Bendahara 
Pengeluaran yang tidak tertib, Kepala 
Satuan Kerja penerima panjar, Kasir 
aPBN, serta pengelola/penerima panjar 
di masing-masing satker untuk segera 
mempertanggungjawabakan dana panjar 
kerjanya sesuai ketentua. yang telah 
ditetapkan.  dr

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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S eBagaiMaNa diketahui 
opini TVri tak kunjung 
membaik tiga tahun terakhir. 
Sejak 2014 hingga 2016 TVri  

mendapat predikat disclaimer atau Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP).  Salah 
satu yang bermasalah dan merupakan 
temuan berulang setiap tahun adalah 
permasalahn pengelolaan uang 
muka/panjar kerja yang tidak tertib di 
lingkungan LPP TVri (terutama di Kantor 
Pusat).

Temuan ini, ungkap BPK dalam 
laporannya, selalu ada baik dalam 
Laporan Keuangan maupun pada 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT). BPK telah memberikan sejumlah 
rekomendasi terkait permasalahan 
tersebut namun belum ditindaklanjuti 
LPP TVripohhhvfghty7u6yrermasalahan 
pengelolaan kas yang tidak tertib 
dan permasalahan penatausahaan 
serta pengendalian buktu-bukti 
pertangjawaban belanja yang didanai 
aPBN dan melalui mekanisme panjar/
talangan kas dari dana Jasinonsi 
terlebih dahulu. Disamping itu, papar 
BPK, pencatatan dan pelaporan saldo-
saldo panjar kerja per masing-masing 
pemanjar (data nominatif ) yang diinput 
ke dalam sistem akuntansi oleh Bagian 
akuntasi sering tidak akurat. 

Dari hasil evaluasi atas permasalahan 
panjar kerja yang diungkap dalam LhP 
BPK tahun 2005 hingga 2016 antara 
lain menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal yang dirancang 
dan diterapkan oleh manajemen/
pimpinan LPP TVri atas melanisme 
pengelolaan panjar kerja, pengelolaan 
kas dan penatausahaan bukti-bukti 
pertanggungjawaban belanja yang 
berkaitan dengan panjar kerja, sangat 
lemah. 

Laporan hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan LPP TVri tahun 2014 
tgl 21 Mei 2015, telah mengungkapkan 
kelemahan pengelolaan uang muka/
panjar kerja dalam mendanai kegiatan 
aPBN yang menggunakan terlebih 
dahulu/talangan dari dana Jasinonsi 
(Jasa Siaran dan Non Siaran). Di 
antaranya, bendahara pengelola dana 
Jasinonsi LPP TVri Kantor Pusat tidak 
membuat Buku Kas umum secara tertib 
atas penerimaan dan pengeluaran 
Jasinonsi. atasan langsung Bendahara 
tidak pernah melakukan pemeriksaan 
dan penutupan kas dan dana Jasinonsi 

minimal sebesar rp7,92 miliar tidak 
disetorkan ke rekening Jasinonsi LPP 
TVri Kantort Pusat sampai dengan 31 
Desember 2014.

Selain itu, ungkap BPK lagi, 
pertanggungjawaban panjar kerja tidak 
dilakukan dengan tertib, yaitu melewati 
batas waktu yang ditetapkan paling 
lambat sepuluh hari sejak pengambilan 
panjar. adanya pergeseran anggaran 
pembebanan sumber dana pembiayaan 
atas realisasi kegiatan aPBN menjadi 
beban dana Jasinonsi sebesar rp17,52 

miliar yang melewati tahun anggaran 
dan pertanggungjawaban panjar kerja 
di tahun berjalan yang pengakuannya 
dilakukan di tahun berikutnya. Sehingga, 
realisasi belanja sudah diakui, sedangkan 
saldo panjar kerja masih disajikan yaitu 
minimal sebesar rp7,92 miiliar pada 
tahun 2014. 

Pada LK LPP TVri Tahun 2015 
kembali terungkap bahwa masih 
terdapat kelemahan SPi yaitu LPP TVri 
telah memiliki kebijakan penyaluran, 
pertanggungjawaban, pencatatan, 
penyajian dan pengungkapan uang 
muka kerja, namun belum dilaksanakan 
secara memadai. 

Tahun 2015, urai BPK, prosedur 
pengelolaan uang muka/panjar 
kerja di LPP TVri mengacu pada 
keputusan Direksi LPP TVri tentang 
Pengambilan Panjar Kerja dan 
Pertanggungjawabannya. Tahun 2016, 
Dewan Direksi mengeluarkan Keputusan 
Direksi tentang Prosedur operasi Standar 
(PoS) uang muka/panjar kerja antara 
lain menetapkan uang muka/panjar 
kerja yang diberikan sebesar 100% dari 
rencana anggaran Biaya (raB) yang 
diajukan oleh pelaksana atau pemanjar 
dari sebelumnya sebesar 75% dari raB.

Selain itu, dari wawancara dengan 
Bendahara Pengeluaran tahun 2015 dan 
tahun 2016 diketahui, ternyata petugas 
belum memiliki sertifikat bendahara 
dan belum pernah diikutsertakan 
oleh LPP TVri dalam pendidikan dan 
pelatihan kebendaharaan baik sebelum 
diangkat maupun pada saat menjabat 
sebagai Bendahara Pengeluaran. 
hal ini mengindikasikan kelemahan 
Bendahara dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawab pengelolaandan 
pertanggungjawaban perbendaharaan. 

 dr

Rekomendasi BPK Tidak
Ditindaklanjuti dengan Benar

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)



48 juli 2017WARTA BPK

SuDah menjadi rahasia umum, 
pengangkatan cPNS banyak 
masalah. Laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan 
Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi 
calon Pegawai Negeri Sipil Ta 2012-2015 
mengungkapan berbagai permasalahan 
seputar pelaksanaan kegiatan 
pengangkatan cPNS. Beberapa dari 
permasalahan tersebut akhirnya menjadi 
kasus hukum.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK 
atas pelaksanaan kegiatan pengangkatan 
tenaga honorer menjadi cPNS 2012-
2015 terungkap sejumlah permasalahan 
signifikan, di antaranya pada verifikasi 
dan validasi berkas usulan penetapan NiP 
Tenaga honorer yang diangkat menjadi 
cPNS, yang mengakibatkan 367 tenaga 
honorer yang telah ditetapkan NiP-nya 
berpotensi tidak memenuhi persyaratan 
administrasi untuk diangkat sebagai cPNS. 
Sebaliknya, terdapat 275 tenaga honorer 
yang TMS (tidak memenuhi syarat) namun 
ditetapkan NiP-nya.

BPK menilai BKN tidak memiliki standar 
kebijakan dalam proses pengangkatan 
tenaga honorer menjadi cPNS yang 
mengakibatkan adanya tenaga honorer 
yang dirugikan oleh perlakuan yang 
berbeda atas kondisi yang sama. Selain 
itu, data dan informasi terkait proses 
pengangkatan tenaga honorer K-i dan 
K-ii dalam SaPK tidak sepenuhnya akurat 
yang mengakibatkan tidak adanya data 
dan informasi yang valid sebagai dasar 
pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan. 

Penentuan kelulusan ujian K-ii, papar 
BPK dalam laporannya, tidak berdasarkan 
kondisi sebenarnya yang mengakibatkan 
terdapat tenaga honorer K-ii yang 

diuntungkan karena kebijakan pemberian 
prioritas, namun di sisi lain terdapat tenaga 
honorer K-ii yang dirugikan karena telah 
memenuhi persyaratan, namun karena 
adanya kebijakan nama-nama tersebut 
dianulir.

Temuan lainnya, adanya pengangkatan 
cPNS dari tenaga honorer K-ii pada 
Kabupaten raja ampat tidak sesuai 
ketentuan yang mengakibatkan adanya 
pengeluaran keuangan daerah yang 
digunakan untuk pembayaran gaji 
yang tidak sah karena tidak ada dasar 
hukumnya. Serta, adanya pengangkatan 
dua orang cPNS dari tenaga honorer K-i 
yang terindikasi fiktif.

Berbagai temuan tersebut didapat 
BPK setelah melakukan pemeriksaan 

pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dan Kantor regional BKN (Kanreg BPKN), 
Kementerian Pendayagunaan aparatur 
Negara dan reformasi Birokrasi (Kemen 
PaN-rB) serta instansi terkait lainnya. 
Pengangkatan tenaga honorer menjadi 
cPNS melibatkan Kementerian PaN-rB, 
BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), 
Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian/
Badan Kepegawaian Daerah instansi 
tempat tenaga honorer bekerja.

Terkait pelaksanaan verifikasi 
persyaratan administrasi pengangkatan 
tenaga honorer menjadi cPNS, BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap 
sejumlah Kanreg BKN seperti; Kanreg 
ii Surabaya, Kanreg iii Bandung yang 
meliputi Kabupaten Bogor, Majalengka 

caruT-maruT PengangkaTan
Honorer menjaDI cPns

PDTT
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dan Kabupaten Kuningan, Kanreg iV 
Makassar, Kanreg V Jakarta, Kanreg 
Viii Banjarmasin, Kanreg X Denpasar, 
Kanreg Xi Manado dan Kanreg XiV 
Manokwari. hasilnya, ditemukan sejumlah 
permasalahan hampir sama seperti; 
disebutkan menjadi tenaga honorer 
sejak Januari 2005 tapi ternyata yang 
bersangkutan pada tahun itu masih 
berstatus pelajar. 

Salah satunya kasus di Kabupaten 
Bangkalan dimana pelajar tersebut baru 
lulus SMa iPieMS Mulyorejo Surabaya 
30 Juni 2005. Kasus hampir sama juga 
terjadi di Kanreg iV BKN Makassar dimana 
ditemukan 14 tenaga honorer K-ii yang 
telah diangkat sebagai cPNS ternyata 
pada Januari 2005 masih berstatus 
pelajar SMa/sederajat. 

hal yang sama terjadi di Kanreg iV 
Makassar dimana ditemukan 14 tenaga 
honorer K-ii yang masih berstatus 
pelajar SMa/sederajat pada Januari 
2005. hasil pemeriksaan secara uji 
petik atas dokumen usulan penetapan 
NiP serta hasil konfirmasi kepada 
pihak-pihak terkait diketahui bahwa 
mereka pada periode tersebut masih 
berstatus pelajar SMa/sederajat dan 
baru lulus pada bulan Juni/September 
2005. Kasus-kasus tenaga honorer 
yang ternyata masih berstatus pelajar 
pada Januari 2005 juga ditemukan di 
sejumlah daerah lainnya.

Sebagaimana diketahui untuk 
menjadi cPNS ada sejumlah persyaratan 
yang harus dipenuhi, di antaranya;  a) 
usia paling tinggi 46 tahun dan paling 
rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006; b) 
Mempunyai masa kerja sebagai tenaga 
honorer paling sedikit 1 tahun pada 
31 Desember 2005 dan sampai saat 
pengangkatan cPNS masih bekerja terus-
menerus; c) Penghasilannya dibiayai di luar 
dari aPBN/aPBD; d) Bekerja pada instansi 
pemerintah; e) Dinyatakan lulus seleksi 
TKD dan TKB.

Selain masalah status pelajar, masalah 
persyaratan masa kerja juga banyak 
‘menjerat’ para cPNS yang baru diangkat. 

ada ratusan cPNS pengangkatan periode 
2012-2015 yang ternyata belum bekerja 
pada Januari 2005. Sementara persyaratan 
pengangkatan tenaga honorer adalah 
paling sedikit telah bekerja 1 tahun pada 
31 Desember 2006. Di Kanreg iii BKN 
Bandung misalnya, ditemukan 104 tenaga 
honorer yang telah ditetapkan NiP-nya 
terindikasi belum bekerja pada bulan 
Januari 2005.

hal sama juga terjadi di Jakarta, di 
Kanreg V BKN Jakarta. Berdasar hasil 
pemeriksaan dokumen diketahui bahwa 
tenaga honorer K-ii Prov DKi Jakarta yang 
dinyatakan lulus ujian dan ditetapkan 

formasinya oleh Kementerian PaN-rB 
sebanyak 5.164 orang. Berdasarkan 
hasil verifikasi berkas, yang dinyatakan 
memenuhi syarat untuk diusulkan 
penetapan NiP sebanyak 4.626 orang, 
sisanya sebanyak 538 orang dinyatakan 
tidak memenuhi syarat. 

Di antaranya karena meninggal dunia, 
manipulasi data, SK mendahului ijazah dan 
SK Tahun 2007 memiliki kop surat Provinsi. 
Dari usulan penetapan NiP tersebut, hanya 
4.574 orang yang ditetapkan NiP-nya oleh 
Kanreg V BKN Jakarta, sedang 38 orang 
lainnya dinyatakan BTL (berkas tidak 
lengkap), dan 14 orang dinyatakan sebagai 

sisa beban.
Namun berdasarkan hasil pemeriksaan 

Laporan Bulanan dan konfirmasi secara 
uji petik yang dilakukan BPK diketahui 
bahwa dari yang telah ditetapkan NiP-
nya terdapat 41 orang terindikasi TMS 
(tidak memenuhi syarat) karena para 
tenaga honorer itu ternyata belum bekerja 
pada Januari 2005. Kasus semacam ini 
pun juga ditemukan pada pemeriksaan 
BPK di daerah lain.Demikian halnya 
dengan kasus mengubah tahun kelahiran 
agar memenuhi syarat usia minimal 
pengangkatan cPNS, banyak ditemukan di 
sejumlah daerah. 

BPK menilai prosedur verifikasi 
dan validasi atas berkas usulan 
pengangkatan cPNS dari tenaga 
honorer yang dilaksanakan oleh BKD 
tidak konsisten. Surat Menteri PaN-rB 
Nomor B/789/M.PaN/2/2014 perihal 
pengumuman kelulusan peserta seleksi 
cPNS Tahun 2013 dari tenaga honorer 
K-ii pada poin 4 menyatakan, “masing-
masing instansi sebelum menyampaikan 
berkas usulan permintaan NIP ke BKN, 
wajib memverifikasi ulang kebenaran 
dokumen dari masing-masing tenaga 
honorer K-II, dan apabila kemudian 
diketahui tidak memenuhi persyaratan 
administratif yang ditentukan, yang 
bersangkutan tidak dapat diangkat atau 
dibatalkan menjadi CPNS”.

Namun berdasar hasil pemeriksaan 
uji petik pada empat Kanreg BKN dan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait 
pada Bagian Kepegawaian di beberapa 
instansi Pemerintah Daerah diketahui, 
dalam rangka prosedur verifikasi dan 
validasi atas berkas usulan pengangkatan 
cPNS dari tenaga honorer K-ii yang 
dilaksanakan BKD tidak konsisten, 
karena terdapat Pemerintah Daerah 
yang melakukan verifikasi dengan 
membentuk Tim Verifikasi dan Validasi 
(Tim Verval) secara khusus, namun 
terdapat Pemerintah Daerah yang tidak 
tidak melakukan verifikasi dan validasi, 
sehingga tidak membentuk Tim Verval 
secara khusus. 

PDTT
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Menurut BPK, prosedur verifikasi dan 
validasi atas berkas usulan pengangkatan 
cPNS dari tenaga honorer yang 
dilaksanakan oleh BKD tidak konsisten. 
Surat Menteri PaN-rB Nomor B/789/M.
PaN/2/2014 perihal pengumuman 
kelulusan peserta seleksi cPNS Tahun 
2013 dari tenaga honorer K-ii pada 
poin 4 menyatakan, “masing-masing 
instansi sebelum menyampaikan berkas 
usulan permintaan NiP ke BKN, wajib 
memverifikasi ulang kebenaran dokumen 
dari masing-masing tenaga honorer K-ii, 
dan apabila kemudian diketahui tidak 
memenuhi persyaratan administratif yang 
ditentukan, yang bersangkutan tidak 
dapat diangkat atau dibatalkan menjadi 
cPNS”.

Namun berdasar hasil pemeriksaan 
secara uji petik pada empat Kanreg BKN 
dan wawancara dengan pihak-pihak 
terkait pada Bagian Kepegawaian di 
beberapa instansi Pemerintah Daerah 
diketahui bahwa dalam rangka prosedur 
verifikasi dan validasi atas berkas usulan 
pengangkatan cPNS dari tenaga honorer 
K-ii yang dilaksanakan oleh BKD tidak 
konsisten, karena terdapat Pemda yang 
melakukan verifikasi dengan membentuk 
Tim Verifikasi dan Validasi (Tim Verval) 
secara khusus, tapi ada juga Pemda yang 
tidak tidak melakukan verifikasi dan 
validasi sehingga tidak membentuk Tim 
Verval secara khusus. artinya, tidak seluruh 
instansi Pemda melakukan verval sesuai 
ketentua sehingga membuka peluang 
penyimpangan oleh petugas verval di BKD.

Selain itu, BPK juga menilai BKN tidak 
memiliki standar dalam menentukan 
berkas usulan NiP yang dinyatakan BTL 
(berkas tidak lengkap). Dalam rangka 
pelaksanaan pengangkatan tenaga 
honorer K-ii menjadi cPNS sesuai PP 
Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah 
terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 
2012, BKN telah menerbitkan Perka BKN 
Nomor 9 Tahun 2012, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan cPNS. BKN 
bertugas untuk melakukan verifikasi dan 
validasi atas berkas usulan penetapan NiP 

yang dikirimoleh PPK. 
hasil verifikasi dan validasi atas 

berkas usulan tersebut oleh BKN 
dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu; 
1) usul penetapan NiP yang MS, jika 
berkas dinyatakan MS, pihak BKN segera 
menetapkan NiP atas honorer tersebut; 
2) usul penetapan NiP untuk BTL, jika ada 
berkas yang dinyatakan BTL, pihak BKN 
akan mengembalikan berkas dimaksud 
melalui surat pemberitahuan ke instansi 
yang bersangkutan, dan selanjutnya 
BKD akan melengkapi dokumen usulan 
tersebut dalam batas waktu yang telah 
ditetapkan oleh BKN; 3) Penetapan NiP 
untuk TMS, jika berkas dinyatakan TMS, 
pihak BKN akan mengembalikan berkas 

tersebut melalui surat pemberitahuan 
ke instansi yang bersangkutan disertai 
dengan alasannya TMS, dan berkas 
tersebut sudah tidak bisa diproses lagi. 
Namun dari hasil pemeriksaan atas 
penyelesaian berkas yang dinyatakan BTL 
diketahui bahwa BKN/Kanreg BKN tidak 
memiliki standar terhadap berkas yang 
dinyatakan BTL.

Demikian halnya dengan status 

penetapan NiP Tenaga honorer belum 
diselesaikan oleh Kanreg BKN. Dalam 
proses pemeriksaan dan penelitian 
terhadap usulan NiP dari instansi pusat 
dan daerah,BKN belum menentukan 
berkas pengajuan apakah ditetapkan 
atau tidak ditetapkan NiP-nya atas tenaga 
honorer tersebut akan masuk dalam 
kategori Sisa Beban.

hasil pemeriksaan atas sisa beban 
jumlah tenaga honorer yang belum 
ditetapkan NiP nya BPK menemukan 
permasalahan terkait pengklasifikasian 
tenaga honorer pada SaPK di Kanreg ii 
BKN Surabaya, Kanreg iV Makassar, Kanreg 
Viii Banjarmasin, dan Kanreg Xi Manado, 
Kanreg iX Jayapura dan Kanreg XiV 

Manokwari .
Di Kanreg ii Surabaya misalnya, 

berdasar hasil pemeriksaan atas data 
pada SaPK terkait rekapitulasi status 
tenaga honorer baik K-1 maupun 
K-ii di lingkungan Kantor regional ii 
Surabaya  BKN pada posisi per agustus 
2016 diketahui bahwa terdapat satu 
orang tenaga honorer K-ii pada Pemkab 
Probolinggo yang berstatus BTL, juga 

PDTT
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terdapat 117 tenaga honorer yang 
berstatus Sisa Beban (SB).

hasil wawancara dengan Kabid Status 
Kepegawaian dan Pensiun pada Kanreg 
ii BKN Surabaya diperoleh penjelasan 
bahwa sebanyak 117 tenaga honorer yang 
di dalam SaPK merupakan Sisa Beban, 
sebenarnya dalam laporan mingguan 
yang secara rutin dikirim oleh Kanreg 
ii Surabaya ke Kantor Pusat BKN status 
honorer tersebut telah dinyatakan TMS 
(tidak memenuhi syarat). 

Kanreg ii BKN Surabaya tidak 
mengalihkan status tersebut pada SaPK 
karena masih menunggu kebijakan dari 
BKN Pusat. Barulah saat pemeriksaan 
BPK berlangsung pada 5 oktober 2016, 
Kanreg ii BKN Surabaya mengalihkan 
status Sisa Beban pada SaPK tersebut 
menjadi TMS. Namun sampai pemeriksaan 
berakhir, Kanreg ii BKN Surabaya 
belum memberitahu instansi pengusul 

bahwa honorer sebanyak 117 orang 
tersebut sudah dinyatakan TMS. Berkas 
usulan penetapan NiP-nya pun belum 
dikembalikan ke instansi bersangkutan.

hal lain yang juga jadi sorotan BPK 
adalah penandatangan Surat Keputusan 
Pengangkatan Tenaga honorer yang 
dilakukan pada hari Libur, yaitu hari sabtu 
1 Januari 2005 dan Minggu tanggal 2 
Januari 2005. Kondisi tersebut ditemukan 
di seluruh Kantor regional BKN.

Kondisi tersebut, kata BPK, tidak sesuai 
antara lain PP No 48 Tahun 2005 tentang 
Pengakatan Tenaga honorer Menjadi 

calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah sebanyak dua kali, terakhir 
dengan PP No 56 Tahun 2012, Peraturan 
Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
cPNS Lampiran i, Surat Kementerian 
PaN-rB No B/789/M.PaN/2/2014 perihal 
Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi 
cPNS Tahun 2013 dari Tenaga honorer K-ii 
pada poin 4 menyatakan bahwa “Masing-
masing Instansi sebelum menyampaikan 
berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib 
memverifikasi ulang kebenaran dokumen 
dari masing-masing tenaga honorer K-II, 
dan apabila kemudian diketahui tidak 
memenuhi persyaratan administratif yang 
ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat 
diangkat atau dibatalkan menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil”.

Permasalahan tersebut 
mengakibatkan, tenaga honorer sebanyak 
384 orang yang telah ditetapkan NiP-nya 

pada Kanreg ii BKN Surabaya, Kanreg iii 
Bandung, Kanreg iV Makassar, Kanreg 
V Jakarta, Kanreg Vi Medan, Kanreg 
Viii Banjarmasin, Kanreg iX Manokwari, 
berpotensi tidak memenuhi persyaratan 
administrasi untuk diangkat sebagai 
cPNS. Permasalahan tersebut, kata BPK, 
membuka peluang penyimpangan oleh 
petugas verifikasi dan validasi di BKD 
serta membuka peluang penyimpangan 
petugas verifikasi dan validasi di Kanreg 
BKN. 

Menurut BPK, permasalahan tersebut 
disebabkan Tim Verifikasi pada BKN hanya 

melakukan pemeriksaan berkas berdasar 
kelengkapan persyaratan namun tidak 
melakukan pengujian kebenaran substansi 
berkas yang diusulkan BKD karena 
menganggap yang mengetahui kebenaran 
material adalah instansi pengusul dan 
selama pengajuan berkas tersebut telah 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka 
dianggap telah memenuhi persyaratan 
secara material.

atas berbagai permasalahan itu, 
BPK merekomendasikan Menteri PaN rB 
dan Kepala BKN agar membentuk tim 
khusus dengan melibatkan aPiP untuk: 
1) Berkoordinasi dengan para Kepala 
Kanreg untuk melakukan verifikasi ulang 
terhadap 384 tenaga honorer yang telah 
diangkat menjadi cPNS. Jika terbukti 
tenaga honorer tersebut tidak memenuhi 
persyaratan segera mengambil tindakan 
tegas sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

2) Berkoordinasi dengan Para Kepala 
Kanreg BKN menelusuri berkas milik 
tenaga honorer yang seharusnya TMS 
(termasuk berkas yang diterima dari BKD), 
namun dinyatakan BTL. Jika terbukti 
berkas tersebut ternyata TMS maka segera 
diambil tindakan tegas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. hasil dari kedua 
poin (1 &2) tersebut agar dilaporkan 
kepada BPK.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan 
Menteri PaN rB dan Kepala BKN menyusun 
dan menetapkan Juklak/Juknis atau 
PoS terkait verifikasi dan validasi berkas 
tenaga honorer. hasilnya disampaikan 
ke BPK. Serta, memberi sanksi sesuai 
ketentuan kepada tim verifikasi Kanreg ii 
BKN Surabaya, Kanreg iii BKN Bandung, 
Kanreg iV BKN Makasar, Kanreg V BKN 
Jakarta, Kanreg Vi BKN Medan, Kanreg Viii 
BKN Banjarmasin, Kanreg iX BKN Jayapura, 
Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg Xi BKN 
Manado, dan Kanreg XiV BKN Manokwari 
yang tidak melakukan pengujian terhadap 
kebenaran substansi berkas yang 
diusulkan BKD.  (dr)
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i NDuSTri asuransi belakangan tumbuh 
pesat. Buntutnya, persaingan bisnis di 
sektor asuransi semakin ketat. Karena 
itu perusahaan asuransi termasuk 

asuransi jiwa dituntut untuk pintar 
mencari peluang agar bisa berkembang.

Ketua umum asosiasi asuransi 
Jiwa indonesia (aaJi) hendrisman 
memprediksi, bisnis asuransi jiwa tahun 
ini akan terfokus pada produk unit linked, 
sebuah produk asuransi berbalut investasi. 
Kontribusi premi produk ini diperkirakan 

naik signifikan melampaui produk asuransi 
tradisional. “Sekarang ini perusahaan-
perusahaan asuransi berlomba-lomba 
menambahkan porsi unit linked,” katanya.

Bahkan kata hendrisman, premi 
asuransi jenis ini cukup besar hingga 
60% pada tahun lalu, mengalahkan 
produk asuransi tradisional yang hanya 
mencapai 30%. Preminya pun tak main-
main, bisa mencapai rp 72 triliun lebih. 
“Unit linked menarik minat nasabah 
karena nasabah bisa mendapatkan 

RisiKo GaGal BayaR 
investasi MediuM TerM NoTe
haSiL PeMeriKSaaN BaDaN PeMeriKSaaN KeuaNgaN 
(BPK) MeNuNJuKKaN, SeJuMLah PerMaSaLahaN DaLaM 
PeNgeLoLaaN BiSNiS PT aSuraNSi JiwaSraya (PerSero).  
SaLah SaTuNya, aDaNya PoTeNSi riSiKo gagaL Bayar 
TerhaDaP iNVeSTaSi PeMBeLiaN MeDIUM TeRM NoTe PT hi.

perlindungan jiwa sekaligus manfaat dari 
investasi,” katanya. 

Lantas bagaimana dengan PT 
asuransi Jiwasraya? Maklum sebagai 
Badan usaha Milik Negara (BuMN), 
Jiwasraya juga dituntut mengadakan 
pemupukan keuntungan dan 
memberikan bimbingan pada sektor 
swasta di bidang perasuransian 
jiwa. untuk itu Jiwasraya telah 
melakukan sejumlah kegiatan. Seperti 
pertanggungan langsung dalam bidang 
asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, 
asuransi kesehatan, asuransi anuitas, pool 
asuransi dan co-asuransi.

Nah, untuk menilai apakah 
pengelolaan bisnis asuransi PT asuransi 
Jiwasraya (Persero) telah dilaksanakan 
secara memadai, BPK pada 2016 telah 
melakukan pemeriksaaan pengelolaan 
bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan 
biaya operasional PT asuransi Jiwasraya. 
Pemeriksaan dilakukan di Jakarta, 
Bandung, Batam, Medan, dan Surabaya.

hasilnya, BPK menemukan sejumlah 
persoalan. Jiwasraya belum mengatur 
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dalam PKB untuk pemberian tambahan 
penghasilan lain kepada karyawan 
dalam bentuk komisi jasa keperantaraan 
dan Biaya operasional Pemeliharaan 
PenagihanPremi Pertanggungan 
Kumpulan (BoPPP PK).

Sebelumnya, Jiwasraya telah membuat 
PKB antara Perusahaan dan Serikat 
Pekerja (SP) Jiwasraya. PKB tersebut juga 
telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga 
Kerja. Penandatanganan PKB dilakukan 
Direktur utama Jiwasraya selaku wakil dari 
perusahaan dan Ketua SP Jiwasraya selaku 
wakil dari Karyawan/Pekerja Jiwasraya.

Dalam PKB disebutkan bahwa 
Jiwasraya diharuskan memiliki pola 
pembinaan pegawai yang diarahkan 
untuk menjamin penyelenggaraan 
tugas perusahaan. Pola pembinaan itu 
mengacu pada sistem karier dan prestasi 
kerja pegawai. Pegawai yang mengikuti 
pembinaan yang ditetapkan perusahaan 
berhak atas gaji Dasar, Pensiun, Tunjangan 
Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap. Namun 
hasil pemeriksaan BPK diketahui masih 
terdapat kelemahan dan belum diatur 
dalam PKB. Seperti Surat Keputusan 
Direksi dalam pemberian BoPPP PK 
kepada karyawan tidak berdasarkan tolak 
ukur kinerja. 

Selain itu BPK juga menemukan 
Pemberian Komisi Jasa Keperantaraan 
kepada Karyawan Jiwasraya diperlakukan 
sama seperti agen yang dasar pemberian 
komisi berdasarkan perjanjian keagenan. 
Pemberian BoPPP PK dan Komisi/imbalan 
Jasa Keperantaraan kepada Karyawan 
Jiwasraya Belum Tercantum dalam PKB.

Pemberian BoPPP PK maupun imbalan 
Jasa Keperantaraan kepada Karyawan 
Jiwasraya menurut BPK juga belum Selaras 
dengan Mekanisme Pemberian insentif 
berdasarkan SMK serta Monitoringnya 
Masih Lemah. akibatnya menurut BPK, 
realisasi BoPPP PK dan komisi yang 
diberikan kepada karyawan Jiwasraya 
berpotensi membebani keuangan 
perusahaan minimal sebesar rp37.66 
miliar.

untuk itu BPK ri merekomendasikan 

Direksi Jiwasraya agar merevisi seluruh 
Peraturan Direksi yang berhubungan 
dengan status karyawan internal yang 
merangkap sebagai agen serta pemberian 
tambahan penghasilan dalam bentuk 
komisi dan BoPPP PK kepada karyawan. 
BPK juga meminta agar ke depannya, 
pemberian tambahan penghasilan lain 
kepada karyawan agar mengacu dalam 
PKB.

Risiko Gagal Bayar
BPK juga menemukan Jiwasraya 

berpotensi menghadapi risiko gagal 
bayar atas transaksi investasi pembelian 
Medium Term Note PT hi. Kondisi tersebut 
mengakibatkan Jiwasraya berpotensi 

menghadapi risiko lebih tinggi atas gagal 
bayar pokok dan bunga pinjaman MTN 
PT hi.

Sebelumnya diketahui,  Kantor Pusat 
Jiwasraya, telah melaporkan Saldo Surat 
Berharga yang Diperdagangkan Valuta 
rupiah harga Perolehan (SByD obligasi Vr 
harga Perolehan) dalam bentuk obligasi 
sebesar rp1,094 triliun. Pembelian jenis 

obligasi yang terbesar adalah yang 
berasal dari emiten PT hi yang berupa 
Medium Term Note (MTN) sebanyak 34 
warkat MTN dengannilai nominal masing-
masing senilai rp20 miliar. Nilai nominal 
seluruhnya sebesar rp680 miliar.

hasil pemeriksaan BPK terhadap 
dokumen pembelian MTN PT hi diketahui 
kajian kurang memperhitungkan aspek 
legal atas MTN tersebut. PT hi dalam 
memorandum informasinya (prospektus) 
menyebutkan bahwa penjualan MTN 
tidak didaftarkan berdasarkan peraturan 
perundangan dari negara mana pun, 
termasuk peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di indonesia, dan tidak 
dicatatkan pada bursa efek mana pun.

Menurut BPK, maka penerbitan MTN 
tidak tunduk pada aturan mana pun di 
indonesia dan investor dianggap memiliki 
pengetahuan yang memadai atas risiko 
hukum yang muncul akibat penerbitan 
MTN tersebut. Dengan begitu sifat 
transaksinya adalah bussines to bussines 
tanpa ada pihak ketiga yang memediasi 
apabila terjadi sengketa atau terjadi gagal 
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bayar.
Selain itu BPK juga menilai, kajian 

kurang memperhitungkan aspek likuiditas 
MTN tersebut. hasil pemeriksaan BPK 
menunjukkan Jiwasraya menjadi investor 
terbesar yang menyerap penerbitan 
MTN tersebut dengan nilai rp680 miliar. 
Dengan begitu apabila Jiwasraya akan 
melakukan pelepasan atas MTN tersebut 
berpotensi mengalami kesulitan karena 
pembeli MTN bersifat sangat terbatas dan 
informasi harga atas MTN tersebut tidak 
tersedia di bursa sehingga akan kesulitan 
menentukan harga wajar atas MTN 
tersebut. 

BPK juga menilai pembelian MTN 
kurang memperhitungkan aspek jaminan. 

Sehingga apabila terjadi gagal bayar 
Jiwasraya akan mengalami kesulitan 
dalam melikuidasi asset yang dimiliki 
PT hi.  Sudah begitu kajian itu juga 
tidak menunjukkan data pembanding 
lain. akibatnya tidak diketahui mana 
surat utang yang paling baik dan paling 
aman untuk penempatan investasi. hasil 
pemeriksaan terhadap kajian pembelian 

MTN PT hi, diketahui bahwa Jiwasraya 
tidak memasukkan data pembanding 
atas investasi pada MTN tersebut. Padahal 
pada rentang waktu yang tidak jauh 
berbeda pada masa penerbitan MTN PThi 
ini, terdapat beberapa penerbitan MTN 
dari perusahaan lain yang seharusnya 
menjadi pertimbangan Jiwasraya dalam 
melakukan pembelian MTN.

Karena itu BPK merekomendasikan 
Direksi Jiwasraya untuk membuat SoP 
yang mengatur bahwa pembelian surat 
utang hanya pada surat utang yang telah 
memperoleh izin penerbitan atau terdaftar 
pada regulator; penerbit memiliki kinerja 
yang baik dan mempertimbangkan aspek-
aspek lain yang dapat meminimalisir 

risiko.
Temuan BPK lainnya, yakni adanya 

transaksi antar dana kelolaan unit 
link dengan non unit link dengan 
tujuan menaikkan kinerja produk unit 
link. akibatnya Laporan Keuangan 
Jiwasraya untuk produk unit link tidak 
menggambarkan kondisi sebenarnya.

hasil pemeriksaan BPK menemukan 

kalau transaksi penjualan dan pembelian 
saham tersebut terjadi antar dana kelolaan 
yang dimiliki Jiwasraya. Selain itu transaksi 
tidak dilaksanakan sesuai harga pasar 
yang berlaku dengan maksud untuk 
memanfaatkan momentum window 
Dressing pada Laporan Keuangan.

BPK menemukan transaksi antar 
dana kelolaan yang dimiliki Jiwasraya 
tidak mencerminkan pengendalian yang 
memadai. akibatnya perolehan laba rugi 
Jiwasraya tahun 2015 baik dari realisasi 
transaksi saham dan reksadana tidak 
menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

BPK merekomendasikan Direksi 
Jiwasraya menyusun ketentuan yang 
mengatur mekanisme transaksi antar 
dana kelolaan. Selain itu Direksi Jiwasraya 
diminta meningkatkan peran komite 
investasi dalam pengawasan atas realisasi 
investasi. hasil pemeriksan BPK juga 
menunjukkan kalau Jiwasraya kurang 
optimal dalam mengawasi reksadana yang 
dimiliki dan terdapat penempatan saham 
secara tidak langsung di satu perusahaan 
yang berkinerja kurang baik.

akibatnya menurut BPK Jiwasraya 
berpotensi mengalami kerugian atas 
investasi yang tidak prudent yang 
dilakukan oleh para Manajer investasi. 
Selain itu Jiwasraya berpotensi mengalami 
kesulitan dalam melakukan redemption 
atas reksadana dengan underlying saham 
tidak likuid dan jumlah yang terlalu besar 
pada saham tertentu.

Terkait temuan tersebut BPK 
merekomendasikan kepada Direksi 
Jiwasraya untuk menyusun ketentuan 
yang mengatur secara rinci mekanisme 
pemilihan Manajer investasi, Pengelolaan 
dan Pengawasan reksadana. Direksi juga 
diminta meningkatkan peran komite 
investasi dalam pengawasan atas realisasi 
investasi. Direksi Jiwasraya diperintahkan 
meminta Manajer investasi untuk 
mengalihkan saham yang berkinerja 
kurang baik ke saham dan instrumen 
lainnya yang memiliki kinerja baik dari 
aspek keuangan, likuiditas, dan kapitalisasi 
besar.  (bw)
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FaKTa pahit di atas, terjadi karena 
kurang maksimalnya kinerja 
tujuh Satuan Kerja (Satker) 
yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan PaD. Demikian salah satu 
simpulan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) atas hasil Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu (PDTT) PaD Provinsi 
Sumut Ta-2016.

Menurut BPK, masalah signifikan 
yang mengganjal pencapaian realisasi 
PaD Sumut tak lain disebabkan hilangnya 
potensi pendapatan pajak kendaraan 

bermotor. Dari pemeriksaan diketahui, 
tedapat perbedaan data kepemilikan 
kendaraan bermotor serta rendahnya 
kesadaran masyarakat mengurus 
kelengkapan surat-surat kendaraan 
bermotor. 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Sumut sendiri tidak merasa aneh 
dengan fenomena tersebut. untuk 
mengantisipasinya, Dispenda Sumut 
melakukan pemutihan. Tapi tidak setiap 
tahun kebijakan itu bisa dilakukan, 
dengan alasan jarak yang terlalu 

PemProV sumuT Terancam 
keHILangan PaD rp2,88 TrILIun
KeBeraDaaN KePeMiLiKaN 3,5 JuTa uNiT KeNDaraaN 
BerMoTor Di ProViNSi SuMaTera uTara (SuMuT), TerNyaTa 
TiDaK MeNDoNgKraK PeNDaPaTaN aSLi Dareah (PaD). 
BahKaN, MeNgaKiBaTKaN PoTeNSi KehiLaNgaN PaD Dari 
SeKTor PaJaK KeNDaraaN SeBeSar rp 2,88 TriLiuN.

pendek dengan kebijakan pemutihan 
sebelumnya.

“Kami telah berusaha melakukan 
sensus berbagai jenis kendaraan 
bermotor untuk mengetahui data 
sesungguhnya, termasuk alat-alat berat 
maupun kendaraan bermotor di atas air. 
Namun memang masih ada sejumlah 
kendala, termasuk data dan kepemilikan 
3,5 juta kendaraan yang keberadaan 
surat-suratnya tak jelas,” ujar Kadispenda. 

Persoalan lain adalah, kendaraan 
hilang tetapi tidak melapor ke kepolisian. 
Lalu, kendaraan hasil kredit yang 
ditarik perusahaan leasing karena 
menunggak bayar cicilan. Juga adanya 
pemindahtanganan kendaraan, 
kendaraan yang rusak berat, kendaraan 
ditahan kepolisian karena menjadi 
barang bukti, atau alamat yang sudah 
tidak lagi valid.

Secara keseluruhan dalam 
pemeriksaannya BPK mendapatkan 
sejumlah temuan terkait pengelolaan 
PaD. Temuan-temuan tersebut 
kemudian dikelompokkan dalam 
enam bagian. Pertama, permasalahan 
yang mengakibatkan potensi 
pendapatan rp 2,88 triliun tak dapat 
dimanfaatkan. Kedua, permasalahan 
yang mengakibatkan potensi kehilangan 
pendapatan rp19.89 miliar. Ketiga, 
permasalahan yang bisa membebani 
masyarakat  sebesar rp3,60 miliar.

Keempat, permasalahan yang 
berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
piutang pajak sebesar rp255,52 
juta. Kelima, permasalahan yang 
mengakibatkan pengeluaran rp 446,80 
juta tak dapat diyakini kebenarannya. 
Keenam, permasalahan kekurangan 
penerimaan retribusi sebesar rp328,29 
juta.

PDTT
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adapun hasil pemeriksaan PaD 
Pemprov Sumatera utara tahun 2016 
(sampai dengan 30 September 2016) 
yang terkait pengelolaan Pajak Kendaraan 
Bermotor Kendaraan Bermotor alat 
Berat (PKB-KBaB), kendaraan pribadi 
dan umum terbagi menjadi dua bagian. 
Pertama, tentang pengelolaan PKB-KBaB 
yang belum dilakukan secara optimal. 
Kedua, Dispenda kurang mengintensifkan 
pemungutan potensi PKB atas 3.524.628 
unit kendaraan minimal sebesar rp2,88 
triliun.

atas pengelolaan PKB-KBaB yang 
belum optimal, BPK menyebutkan 
sejumlah temuan. Misalnya, pada tahun 
2016, Provinsi Sumut menanggarkan 
PaD dari pendapatan Pajak Kendaran 
Bermotor sebesar rp1,56 triliun  
dengan realisasi s.d. 30 September 
sebesar rp1,19 triliun atau 75.98% 
dari anggaran. 

hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa, pada aplikasi sistem 
administrasi manunggal (Samsat) 
terdapat tunggakan PKB-KBaB 
sebanyak 282 unit yang tidak 
dikelola secara optimal. Selain 
itu, aplikasi Samsat online tidak 
memperhitungkan secara akumulatif 
tunggakan PKB-KBaB yang belum 
mendaftar lebih dari setahun. Jumlah 
tunggakan yang disajikan pada Samsat 
online hanya masa pajak tahun berjalan. 
Selain itu, terdapat tunggakan KBaB 
sebanyak 168 unit.

Dari pemeriksaan juga diketahui, 
terdapat unit Pelayanan Teknis Daerah 
(uPTD) yang belum melakukan survei atas 
KBaB di wilayah  operasionalnya. hasil 
pemeriksaan secara uji petik terhadap 
pengelolaan KBaB pada 14 uPTD, yaitu 
Pematang Siantar, Perdagangan, Binjai, 
Stabat, Kisaran, Limapuluh, Tanjungbalai, 
aek Kanopan, Kotapinang, rantauprapat, 
Panyabungan, gunung Tua, Sipirok 
dan Padang Sidempuan, hanya uPTD 
rantauprapat yang telah melakukan 
pendataan (survei) KBaB. 

Selanjutnya diketahui pula terdapat 

enam uPTD, yaitu Tanjungbalai, aek 
Kanopan, Panyabungan, gunung Tua, 
Sipirok, dan Padang Sidempuan yang 
melaporkan tidak memiliki data potensi 
alat berat. Dari hasil wawancara dengan 
Kabid PKB dan Pajak Kendaraan di atas 
air (PKaa) Dispenda, diketahui bahwa 
pihaknya belum pernah melakukan survei 
menyeluruh atas potensi KBaB di Provinsi 
Sumatera utara. Kegiatan survei dilakukan 
secara parsial oleh beberapa uPTD, 
diantaranya Sipirok, Serdang Bedagai, dan 
Balige. 

Temuan lain adalah tunggakan PKB-
KBaB non STNK sebesar rp128,63 juta. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara 
uji petik terhadap 14 uPTD, diketahui 
terdapat KBaB non STNK sebanyak 

98 unit yang menunggak PKB. KBaB 
tersebut belum diregistrasi oleh pihak 
kepolisian, sehingga belum memiliki 
BPKB dan STNK, serta tidak terdaftar di 
dalam aplikasi Samsat online. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Kasi Penagihan 
Pajak pada tiga uPTD, diketahui bahwa 
karena belum terdaftar dalam aplikasi 
Samsat online, maka perhitungan PKB dan 
penerbitan surat ketetapan pajak daerah 
(SKPD) dilakukan secara manual. 

Menanggapi adanya temuan 
itu Kepala Dispenda menjelaskan, 
pengelolaan PKB-KBaB (dengan STNK) 
dilakukan sama seperti mengelola PKB 
jenis kendaraan lain, yaitu melalui jalur 
Samsat, sedangkan KBaB non STNK 
dilakukan di luar jalur Samsat. Sementara 

itu terkait adanya 282 unit KBaB (dengan 
STNK) yang belum melakukan pendaftaran 
ulang, pihaknya telah melakukan upaya 
penagihan, yaitu dengan menyampaikan 
Super KPKB dan dengan mendatangi 
secara langsung objek pajak. Namun, 
upaya tersebut masih kurang efektif 
karena kondisi geografis berupa area 
hutan dan perkebunan.

oleh sebab itu, seluruh jajaran 
Dispenda sedang melakukan sensus/
penelusuran kendaraan bermotor yang 
tidak melakukan daftar ulang, untuk 
memperoleh informasi yang akurat 
terhadap 3.524.628 unit kendaraan 
bermotor. Dengan dilakukan sensus 
tersebut, diharapkan dapat ditetapkan 
status dari masing-masing kendaraan yang 

berpotensi tertagih atau tak 
tertagih. 

Selanjutnya berdasarkan 
hasil evaluasi, akumulasi 
kendaraan bermotor 
sebanyak 3.524.628 unit 
yang belum mendaftar 
tersebut tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai 
tunggakan karena status 
kendaraan sudah tidak jelas. 
atas permasalahan tersebut 
BPK merekomendasikan 
kepada gubernur Sumut 

agar memerintahkan Kepala Dispenda 
untuk menginstruksikan Kabid PKB-PKaa 
memerintahkan seluruh kepala uPTD 
melakukan pendataan secara periodik atas 
potensi PKB KBaB, serta kendaraan pribadi 
dan umum di wilayah masing-masing.

Di samping, menginstruksikan 
Kabid PKB-PKaa menerapkan NPwPP 
dalam pengelolaan PKB  pada aplikasi 
Samsat online. rekomendasi lain, agar 
menginstruksikan Kepala uPTDPiP 
lebih cermat  dalam mengelola potensi 
PKB pada aplikasi Samsat online serta 
menginstruksikan Kasi Penagihan Pajak 
pada masing-masing uPTD melakukan 
sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 
wP serta melakukan upaya penagihan PKB 
KBaB.  (bd)

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

samsat sumut
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Upaya mewujudkan pengelolaan 
keuangan daerah yang 
transparan dan akuntabel sudah 
menjadi tekad jajaran pemerintah 

provinsi DKI Jakarta. Salah satu upayanya 
dengan menerapkan Sistem Informasi 
pengelolaan Keuangan Daerah (SIpKD) 
dalam menyusun laporan keuangan.

ada sejumlah aplikasi yang dimiliki 

pemprov DKI Jakarta. Sebut saja misalnya, 
Sistem penetapan pajak Daerah (Sp2D), 
Sistem Informasi pajak air Tanah (SIM-
paT), Sistem Informasi pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (SIM-pKB & BBN-KB). ada juga 
Sistem Informasi Reklame (SIM-R), Sistem 
Informasi pajak Bumi dan Bangunan (SIM-
pBB), Sistem Informasi Bea perolehan Hak 

Laporan Keuangan pemprov DKI Jakarta

BElUm TEriNTEGrAsi 
dAN TidAK UpDATe
HaSIL peMeRIKSaaN BaDaN peMeRIKSa KeUaNgaN (BpK) 
MeNeMUKaN SeJUMLaH peRSoaLaN DaLaM pRoSeS peNyUSUNaN 
LapoRaN KeUaNgaN peMeRINTaH pRovINSI DKI JaKaRTa. SaLaH 
SaTUNya TeRKaIT peNDapaTaN DaeRaH BeLUM MeNggUNaKaN 
SISTeM yaNg TeRINTegRaSI. DaTa SIMpeg JUga DINILaI TIDaK 
update DaN TeRJaDI KeLeBIHaN peMBayaRaN gaJI DaN 
TUNJaNgaN KINeRJa DaeRaH (TKD) SeBeSaR Rp7,19 MILIaR.

atas Tanah dan Bangunan (SIM-BpHTB) dan  
Sistem Informasi aset (SI-aset).

Sekilas, aplikasi SIpKD yang digunakan 
sama dengan aplikasi yang diluncurkan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
Tapi hasil pemeriksaan BpK menunjukkan 
aplikasi tersebut berbeda dengan 
aplikasi Kemendagri, karena DKI Jakarta 
mengembangkan sendiri. SIpKD yang 
digunakan DKI Jakarta masih berbasis kas.

akibatnya aplikasi tersebut hanya dapat 
menghasilkan Laporan Realisasi anggaran 
(LRa). SIpKD belum dapat mencatat 
transaksi akun-akun neraca sehingga belum 
dapat menghasilkan neraca. Ditambah 
lagi, aplikasi tersebut masih berdiri sendiri, 
belum terintegrasi dengan SIpKD dan 
masih mengacu pada Sap lama yang 
berbasis Cash toward accrual (CTa).

Hasil pemeriksaan BpK terhadap 
Sistem pengendalian Intern, menunjukkan 
sejumlah persoalan dalam proses 
penyusunan laporan keuangan. Seperti 
penyusunan Laporan Keuangan 
pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait 
pendapatan daerah belum menggunakan 
sistem yang terintegrasi. Secara umum 
proses penyusunan Laporan Keuangan 
telah menghasilkan Laporan Keuangan 
Daerah berbasis akrual. proses penyusunan 
laporan keuangan tersebut dimulai 
dari proses rekonsiliasi laporan sejak 
unit akuntansi terbawah hingga SKpD 
penggabung secara berjenjang. 

Namun dari proses penyusunan 
Laporan Keuangan tersebut, BpK 
menemukan beberapa kelemahan. Di 
antaranya proses rekonsiliasi pendapatan 
retribusi masih bersifat manual dan belum 
dapat mengidentifikasi secara rinci per 
pendapatan retribusi.

BpK juga menemukan adanya 
koreksi pendapatan pajak pada Laporan 
operasional (Lo) sebesar Rp83,5miliar tidak 
diketahui rinciannya. Koreksi penambahan 
pendapatan pajak Lo tersebut, oleh 
Sistem penerimaan pajak tidak dapat 
dirinci per masing-masing objek pajak. 
Dpp juga tidak dapat menjelaskan atas 
koreksi penambahan pendapatan pajak Lo 
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tersebut. Bahkan nilai koreksi pendapatan 
Lo telah diperhitungkan juga sebagai 
koreksi pengurang saldo ekuitas pada 
Laporan perubahan ekuitas (Lpe).

proses rekonsiliasi LK secara manual 
belum dapat merinci transaksi pelunasan 
piutang yang berasal dari tahun 2014. 
Laporan Hasi Reviu Inspektorat atas 
LK pemprov DKI Jakarta tahun 2015 
menunjukkan pengalihan pengelolaan 
pendapatan retribusi dari SKpD ke BpTSp 
belum dilengkapi pengalihan piutang 
retribusi perizinan yang dituangkan dalam 
Berita acara Serah Terima piutang Retribusi. 
pencatatan piutang retribusi masih berada 
di dinas-dinas terkait. Kondisi tersebut 
menyebabkan nilai penerimaan retribusi 
tahun 2015 yang tercatat 
seluruhnya di BpTSp 
tidak dapat disinkronisasi 
dengan pelunasan piutang 
retribusi perizinan yang 
berasal dari tahun 2014.

BpK juga 
menilai, penyusunan 
Laporan Keuangan 
belum sepenuhnya 
mengakomodir perubahan 
basis pencatatan yang 
sebelumnya Cash toward 
accrual menjadi accrual 
terkait pendapatan 
diterima di muka. 
Hasil pemeriksaan atas 
pendapatan retribusi 
dan pendapatan 
diterima di muka pada 
beberapa SKpD, BpK menemukan adanya 
pendapatan retribusi yang seharusnya 
disebarkan ke tiap tahun pembebanan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

adanya permasalahan tersebut 
menurut BpK mengakibatkan penyusunan 
Laporan Keuangan pemerintah provinsi 
DKI Jakarta berpotensi salah saji, sehingga 
akan menimbulkan salah tafsir bagi 
pembaca laporan keuangan. akibat lain 
pengungkapan atas koreksi penambahan 
pendapatan Lo kurang memadai.

Terhadap temuan tersebut, Kepala 

Bidang akuntansi BpKaD menyatakan, 
pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam 
proses mengembangkan sistem informasi 
berbasis akrual yang terintegrasi dengan 
sub BpK perwakilan provinsi DKI Jakarta. 
Sistem tersebut direncanakan mulai dapat 
diterapkan secara utuh atas Laporan 
Keuangan pemerintah Daerah Tahun 2016.

Terkait koreksi ekuitas sebesar Rp83,52 
miliar, menurut Kepala Bidang akuntansi 
BpKaD karena  dampak dari upaya Dpp 
provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan 
nilai pendapatan pajak Daerah  Lo yang 
lebih dapat dipertanggungjawabkan dan 
dapat dirinci. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, 
BpK merekomendasikan gubernur DKI 

Jakarta agar menginstruksikan Kepala 
BpKaD membuat dan mengembangkan 
sistem penyusunan Laporan Keuangan 
berbasis akrual yang mengintegrasikan 
aplikasi-aplikasi pendukung Laporan 
Keuangan. Kepala BpKaD juga 
menargetkan aplikasi tersebut dapat 
digunakan secara utuh untuk penyusunan 
LKpD Tahun 2016 secara bertahap sesuai 
grand design penerapan akrual basis 
pemprov DKI Jakarta.

Selain itu  gubenur DKI juga diminta  
BpK untuk memerintahkan Kepala SKpD 

unit pemungut pendapatan daerah 
menyusun Sop terkait pencatatan 
pendapatan diterima di muka khususnya 
atas sewa tanah makam, tumpangan, 
dan perpanjangan disesuaikan dengan 
kebijakan akuntansi. BpK juga meminta 
gubenur DKI Jakarta memerintahkan 
Kepala Dinas pelayanan pajak berkoordinasi 
dengan Kepala BpKaD untuk menyepakati 
metode perhitungan nilai pendapatan 
pajak Daerah – Lo yang akurat dan dapat 
dijelaskan oleh kedua belah pihak.

Kelebihan Pembayaran Gaji
Temuan lain BpK dalam Sistem 

pengendalian Internal, yakni adanya 
data SIMpeg kurang update dan terjadi 

Kelebihan pembayaran 
gaji dan Tunjangan 
Kinerja Daerah (TKD). Hasil 
pemeriksaan secara uji petik 
terkait pembayaran gaji 
dan TKD, BpK menemukan 
adanya gaji dan TKD yang 
dibayarkan pada Ta 2015 
masih terdapat kelebihan 
pembayaran sebesar 
Rp7,19miliar. Rinciannya, 
kelebihan gaji sebesar 
Rp1,66 miliar dan dan 
kelebihan TKD sebesar 
Rp5,53miliar. 

Menurut BpK 
permasalahan tersebut 
terjadi karena belum 
adanya Standar operasional 
prosedur (Sop) terkait 

mekanisme verifikasi listing gaji dan TKD 
serta mekanisme pemutakhiran data 
status pegawai dari SKpD/UpKD kepada 
BKD.para bendahara pengeluaran SKpD 
beserta atasan langsungnya kurang 
memperhatikan update data kepegawaian 
dan kurang cermat dalam meneliti listing 
gaji dari SIMpeg yang menjadi dasar 
pengajuan pembayaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah provinsi DKI 
Jakarta menjelaskan, adanya kelebihan 
pembayaran pada gaji dan TKD bagi 

Aplikasi DKI jakarta
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pegawai yang telah pensiun, meninggal 
dunia dan mengundurkan diri. Selanjutnya 
diadakan pencocokan data bagi pegawai 
yang meninggal dunia, karena adanya 
perjanjian pemotongan melalui pT 
Taspen agar diketahui sisa dari kelebihan 
pembayaran.

Kepala BKD juga menjelaskan, pT 
Taspen melaporkan hasil pemotongan 
pensiun karena kelebihan pembayaran 
gaji dan TKD bagi pegawai yang pensiun 
secara rutin ke BKD provinsi DKI Jakarta. 
Bagi pegawai yang mengundurkan diri 
akan dicocokkan TMT pada SK gubernur 
tentang pemberhentian dengan hormat, 
dan tanggal ditetapkannya SKgubernur 
tersebut, dengan data absensinya untuk 
menghitung kelebihan 
pembayaran gaji dan TKD-
nya.

Terkait masalah 
tersebut, BpK 
merekomendasikan 
gubernur provinsi DKI 
Jakarta  memerintahkan 
para Kepala SKpD terkait 
supaya memerintahkan 
bendahara pengeluaran 
dan atasan langsung 
masing-masing SKpD untuk 
memperhatikan update 
data kepegawaian dan 
lebih cermat dalam meneliti 
listing gaji dari SIMpeg yang 
menjadi dasar pengajuan 
pembayaran gaji dan TKD.

Kepala BKD juga 
diminta berkoordinasi dengan Kepala 
BpKaD dan Kepala Dinas Kominfomas 
untuk menyusun Standar operasional 
prosedur (Sop) terkait mekanisme 
verifikasi listing gaji dan TKD, mekanisme 
pemutakhiran data status pegawai dan 
mensosialisasikan kepada seluruh SKpD/
UpKD di provinsi DKI Jakarta. 

Kepala SKpD terkait dan Kepala 
Inspektorat diminta memperhitungkan 
dan menyelesaikan permasalahan 
kelebihan pembayaran di masing-masing 
SKpD maksimal senilai Rp7,19miliar. BpK 

juga meminta Kepala BpKaD dan pT 
Taspen menyelesaikan permasalahan 
pemotongan kelebihan pembayaran atas 
pegawai pensiun, meninggal dunia, dan 
mengundurkan diri.

Soal Kapitalisasi Aset
Terkait aset, BpK menilai proses 

kapitalisasi aset tetap yang berasal dari 
belanja barang/jasa pada LKpD Ta 2015 
belum memadai. Seperti diketahui dalam 
Laporan Realisasi anggaran pemprov DKI 
Jakarta Ta 2015 menyajikan Belanja Barang 
dan Jasa dengan anggaran senilai Rp16,42 
triiaun. Realisasi senilai Rp10,63 triliun.

Hasil pemeriksaan BpK terhadap 
belanja barang dan jasa yang dapat 

dikapitalisasi menunjukkan terdapat 
belanja yang belum dikapitalisasi oleh 
SKpD atau BpKaD pemprov DKI Jakarta. Di 
antaranya belanja pemeliharaan gedung, 
belanja perlengkapan penerangan jalan, 
belanja jasa konsultasi penelitian, belanja 
jasa konsultasi perencanaan dan belanja 
jasa konsultasi pengawasan pada beberapa 
SKpD/UKpD belum dikapitalisasi.

BpK menilai, realisasi belanja senilai 
Rp343,47 miliar belum dikapitalisasi 
sebagai aset Tetap. Belanja pemeliharaan, 
belanja konsultansi dan belanja 

perlengkapan penerangan jalan umum 
pada beberapa SKpD/UKpD tersebut 
tidak dapat dirinci per jenis belanja dan 
peruntukannya. Seharusnya, belanja jasa 
dan barang tersebut, dikapitalisasi sebagai 
aset tetap.

BpK menemukan adanya kapitalisasi 
belanja barang dan jasa atas aset yang 
tidak dimiliki oleh pemprov DKI Jakarta 
senilai Rp1,24 miliar. Di antaranya 
jasa konsultansi perencanaan untuk 
pembangunan asrama perwira dan 
bintara, prasarana pendukung sekolah 
polisi wanita, dan rehab Rutan pondok 
Bambu senilai Rp696,31 juta dan belanja 
jasa konsultansi pengawasan untuk Rehab 
gedung ppMK, Rehab Rutan pondok 

Bambu, dan Rehab total 
Kantor pMI Jakarta Selatan, 
senilai Rp279,67 juta. 

Menurut BpK 
permasalahan tersebut 
terjadi karena SKpD terkait 
kurang cermat menerapkan 
kapitalisasi aset tetap 
terhadap realisasi belanja 
barang dan jasa dan BpKaD 
tidak konsisten dalam 
melaporkan kapitalisasi 
asset tetap terhadap 
realisasi belanja barang 
dan jasa pada Laporan 
Keuangan pemprov DKI.

Untuk itu BpK 
merekomendasikan kepada 
gubernur DKI Jakarta 
agar menginstruksikan 

Kepala BpKaD untuk melakukan sosialisasi 
kepada para petugas SKpD mengenai 
peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 
156 Tahun 2013 tentang Kebijakan 
akuntansi terkait kapitalisasi aset yang 
berasal dari belanja barangdan jasa dan 
mengimplentasikannya secara konsisten. 
BpK juga meminta, Kepala Dinas Bina 
Marga, Dinas Tata air, Dinas perumahan 
dan gedung pemda, Dinas perindustrian 
dan energi untuk membuat Standard 
operasional prosedur kapitalisasi aset yang 
berasal dari belanja barang dan jasa. (bw)

APlikasi pajak kendaraan DKI Jakarta
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T he International Organization 
of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) Development 
Initiative (IDI) bekerja sama 

dengan the United Nations Department 
of Social and economic Affairs (UNDESA) 
menyelenggarakan SAI Leadership and 
Stakeholder Meeting pada 20-21 Juli 2017 

SAI Leadership and Stakeholder Meeting:

Merancang Pemeriksaan atas 
Kesiapan Implementasi SDGs
DAlAM PerteMuAn DI MArKAS BeSAr PBB, BPK 
rI MeMPreSentASIKAn PerSIAPAn PeMerIKSAAn 
AtAS KeSIAPAn PeMerIntAh InDoneSIA DAlAM 
MelAKSAnAKAn IMPleMentASI SDGS. 

di Markas Besar Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. 

Pertemuan internasional ini pada 
dasarnya merupakan forum diskusi dan 
knowledge sharing mengenai isu penting 
terkait kesiapan implementasi SDGs, 
yang kerap disebut juga dengan Agenda 
2030, di berbagai negara termasuk dari 
sisi tugas lembaga pemeriksa untuk 
membantu mensukseskan SDGs di 

Markas Besar PBB di New York
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negara masing-masing serta tantangan 
dan peluangnya. 

Adapun tema diskusi dan saling 
berbagi pengetahuan dan pengalaman 
tersebut seputar audit atau pemeriksaan 
kesiapan SDGs melalui seluruh 
pendekatan pemerintah di masing-
masing negara; audit integrasi Agenda 
2030 ke dalam konteks nasional; audit 
atas inklusivitas; audit sarana pelaksanaan 
untuk Agenda 2030; serta pemantauan, 
tindak lanjut, review dan pelaporan 
kemajuan Agenda 2030.

Pertemuan yang bertemakan “Auditing 
Preparedness for Implementation of 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
tersebut dihadiri pimpinan dari lembaga-
lembaga pemeriksa anggota organisasi 
lembaga-lembaga pemeriksa sedunia atau 
INTOSAI.

Dalam pertemuan besar tersebut, 
BPK RI turut hadir. Dimana, BPK RI punya 
kepentingan karena ikut dilibatkan dalam 
program IDI dan Knowledge Sharing 
Committee (KSC) – Piloting Audit on SDGs 
Preparedness. Selain itu, BPK RI juga ingin 
berkontribusi dalam mensukseskan 
implementasi program global SDGs yang 
diusung negara-negara anggota PBB.

Delegasi BPK RI sendiri yang hadir 
dipimpin Anggota BPK RI Agus Joko 
Pramono yang didampingi Auditor Utama 
(Tortama) Keuangan Negara II BPK RI 
Bahtiar Arif, serta pemeriksa BPK Tjokorda 
Gde Budi Kusuma.

Pertemuan dibuka oleh Assistant 
Secretary-General United Nations (UN) 
for Policy Coordination and Inter-Agency 
Affairs Thomas Gass. Dalam sambutannya 
ia mengatakan, keterlibatan lembaga 
pemeriksa (Supreme Audit Institutions/
SAI) dalam pelaksanaan, tindak lanjut dan 
tinjauan terhadap Agenda 2030 untuk 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
sangat dibutuhkan.

Thomas menuturkan bahwa dalam 
menerapkan Agenda 2030 (SDGs) yang 
transformatif akan membutuhkan usaha 
di berbagai bidang, seperti mengadaptasi 
SDGs ke dalam konteks nasional negara 
masing-masing; merancang pendekatan 

terpadu dan multipihak terhadap 
pelaksanaan SDGs; memobilisasi 
sumber keuangan yang memadai, dan 
menyiapkan kerangka pemantauan dan 
review yang sesuai.

Tentu pemerintah memiliki peran 
kunci dalam mempelopori pelaksanaan. 
Di sisi lain, lembaga pemeriksa 
dapat diposisikan secara unik untuk 
mempromosikan kepercayaan kepada 
pemerintah dengan mempromosikan 
tata pemerintahan publik yang efektif, 
meningkatkan efisiensi administrasi 
publik, dan membantu memperbaiki hasil 
pembangunan.

Dalam pertemuan ini, perlu 
didiskusikan pemeriksaan kinerja 
terkait kesiapan pemerintah untuk 
mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan 
kinerja merupakan salah satu respon 
pertama lembaga pemeriksa dalam 
memberikan kontribusi terhadap 
pelaksanaan SDG, tindak lanjut 
dan tinjauan, dengan memberikan 
pengawasan independen atas upaya 
pemerintah dalam pelaksanaan SDG awal. 

“Saya mendengar bahwa lebih dari 

100 SAI, dari semua wilayah INTOSAI, telah 
menyatakan minatnya untuk berpartisipasi 
dalam audit semacam itu. Namun, mereka 
juga mengajukan pertanyaan, banyak 
yang saya harapkan dari pertemuan ini 
untuk didiskusikan,” tutur Thomas.

Dalam pertemuan ini sendiri Anggota 
BPK RI Agus Joko Pramono menyampaikan 
paparan mengenai rencana pemeriksaan 
kesiapan implementasi SDGs di Indonesia 
termasuk kesiapan instansi pemerintah 
dalam menerapkan SDGs.

Dalam presentasi yang berjudul 
“Getting institutions ready for the SDGs: 
Auditing policy coherence and integration” 
tersebut, Agus menjelaskan tentang 
perspektif pemeriksaan yang akan 
digunakan untuk mengaudit kesiapan 
pemerintah dalam implementasi SDGs. 
Dimana perspektif tersebut dibagi menjadi 
dua cluster besar: policy framework cluster 
dan data framework cluster.

Untuk policy framework cluster, audit 
akan meliputi area potensial, pertama, 
dalam konteks kepemilikan nasional, 
fokus audit akan ditujukan pada proses 
integrasi SDGs ke dalam sistem rencana 

Anggota II memberikan presentasi dalam Auditing Preparedness for the Implementation of SDGs SAI Leadership and 
Stakeholder Meeting, 20-21 Juli 2017 di Markas Besar PBB New York.
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pembangunan nasional. Lalu, pada 
penyesuaian rencana jangka panjang, 
menengah, dan pendek dalam konteks 
rencana strategis yang disesuaikan dengan 
anggaran (budget) untuk level pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, dalam kerangka kelembagaan, 
integrasi, dan inklusivitas. Perlu diketahui 
dan dipahami kejelasan mandat dari 
instansi perencanaan pembangunan di 
Indonesia yang dalam hal ini Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia (Kementerian 
PPN/Bappenas RI) sebagai koordinator 
untuk dapat memastikan tahapan 
pelaksanaan implementasi SDGs dari 
rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, perlu integrasi atas tiga 
pilar SDGs yaitu di sektor sosial, ekonomi, 
dan lingkungan serta strategi pemerintah 
Republik Indonesia untuk menarik peran 
serta aktor-aktor non-pemerintah dalam 
program-program SDGs.

Ketiga, Dalam hal sarana dan 
prasarana implementasi. Dalam konteks ini 
perlu kejelasan atas akuntabilitas, proses 
konsultasi, dan saluran informasi untuk 
seluruh program-program yang terkait 
dengan SDGs; mekanisme pelaporan atas 
pencapaian SDGs; serta proses alokasi 
anggaran yang memadai.

Keempat, dalam mekanisme 
pembelajaran dan umpan balik untuk 
perbaikan. Dimana, dalam Voluntary 
National Review 2017, pemerintah 
Indonesia menyebutkan tentang adanya 
ruang untuk perbaikan dalam hal 
pengimplementasian kebijakan satu data 
untuk memastikan integritas data angka 
kemiskinan di Indonesia. Untuk merespon 
hal ini, BPK RI akan menggunakan cluster 
data framework dalam pemeriksaan yang 
akan dilaksanakan.

Pertemuan dengan Pemerintah
Sehari sebelum acara di Markas 

Besar PBB, pada 19 Juli 2017, delegasi 
BPK RI berkesempatan mengadakan 
pembicaraan (courtesy call) dengan Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
(LBBP)/Wakil Tetap Republik Indonesia 

untuk PBB di New York Dian Triansyah 
Djani, di Kantor Perwakilan Tetap RI, New 
York. 

Pada hari yang sama, Delegasi BPK 
RI juga melakukan pertemuan dengan 
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang 
P.S. Brodjonegoro. Pertemuan tersebut 
membahas tentang kesiapan Pemerintah 
Indonesia dalam mendukung dan 
menerapkan Agenda 2030 (SDGs).

Selain itu, dibicarakan pula mengenai 
progres terakhir dari Peraturan Presiden 
tentang SDG yang dilaporkan dalam 
Voluntary National Review  Indonesia 
2017 dalam economic and Social Council 
(ECOSOC) high Level Political Forum on 
Sustainable Development 2017 yang 
diselenggarakan sejak 10-19 Juli di tempat 
yang sama.

Dari pertemuan tersebut diketahui 
bahwa Pemerintah RI telah menerbitkan 
Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan yang 
ditetapkan pada 4 Juli 2017. 

Dengan adanya Perpres ini, maka 
BPK RI dapat menggunakan indikator 
dari target-target yang tercantum dalam 
lampiran Perpres tersebut sebagai sumber 

kriteria atas pemeriksaan kinerja yang 
berorientasi pada hasil. Suatu pemeriksaan 
kinerja yang fokus pada hasil/outcome, 
bersifat koheren, dan integratif antar 
beberapa program lintas sektor, akan 
menjadi tantangan tersendiri bagi BPK 
RI dalam upaya mewujudkan visinya 
untuk “Menjadi pendorong pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai 
tujuan negara melalui pemeriksaan yang 
berkualitas dan bermanfaat.

Terkait SDGs ini, BPK RI sendiri sudah 
memutuskan untuk mengambil peran 
dari prioritas INTOSAI, dalam Konggres 
Lembaga Pemeriksa Sedunia (INCOSAI) 
XXII di Abu Dhabi pada Deseber 2016 lalu. 

BPK RI kala itu memutuskan SDGs 
merupakan salah satu tema yang menjadi 
prioritas seluruh lembaga pemeriksa di 
dunia. Terutama terkait dengan persiapan 
pemeriksaan kesiapan Pemerintah dalam 
implementasi SDGs. Selain itu, BPK RI juga 
ikut serta dalam penyusunan pedoman 
pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs, 
serta program IDI yang bekerja sama 
dengan Organisasi Lembaga Pemeriksa 
se-Asia atau Association Organization of 
Supreme Audit Institutions (ASOSAI) untuk 
pemeriksaan SDGs.  and 

Delegasi BPK RI bersama Menteri    PPN Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Tetap RI  untuk PBB Dian  
Triansyah Djani di New York,19 Juli 2017.
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Pansus Hak angket 
kPk kunjungi BPk
BPK MenerIMA KunjunGAn BeBerAPA AnGGotA DPr 
yAnG MASuK KeAnGGotAAn PAnSuS hAK AnGKet KPK. 
KunjunGAnnyA hAnyA MeMBAhAS DAn MeMIntA lhP 
AtAS lAPorAn KeuAnGAn, KInerjA, DAn PDtt  terKAIt 
DenGAn KPK.  

S ELASA Siang (4/7) lalu, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menerima kunjungan Panitia 
Khusus (Pansus) Hak Angket 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

yang berjumlah 8 Anggota DPR dari 23 
Anggota DPR yang direncanakan datang 
menyambangi Kantor Pusat BPK, Jakarta. 
Kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke 
BPK ini mengagendakan rapat konsultasi 

dengan pimpinan BPK.
 Hadir dalam rapat konsultasi ini 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegera, 
Anggota BPK Agung Firman Sampurna, 
Anggota BPK Agus Joko Pramono, 
Anggota BPK Achsanul Qosasi, Anggota 
BPK Isma Yatun, dan Anggota BPK Eddy 
Mulyadi Soepardi. Para Anggota BPK ini 
didampingi pula sejumlah Pejabat Eselon 
I BPK. 

Sementara, Pansus Hak Angket 
KPK tampak hadir Ketua Pansus Agun 
Gunandjar Sudarsa, Wakil Ketua Pansus 
Risa Mariska dan Taufiqulhadi, serta 
Anggota Pansus: Masinton Pasaribu, John 
Kennedy Azis, Misbakhun, Dossy Iskandar, 
dan Eddy Kusuma Wijaya.

Dalam rapat konsultasi, dibahas 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 
KPK, baik itu LHP atas laporan keuangan, 
LHP kinerja dan laporan hasil Pemeriksaan 
dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Laporan 
Keuangan KPK sendiri diperiksa BPK sejak 
tahun 2006 sampai dengan 2016. 

Usai rapat konsultasi, Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara beserta 
para Anggota BPK bersama Agun 
Gunandjar beserta beberapa koleganya 
memberikan keterangan pers kepada para 
awak media mengenai apa yang dibahas 
dalam rapat konsultasi yang telah selesai 
dilakukan.

Dalam keterangannya, Moermahadi 
dihadapan para wartawan, mengatakan 
dalam rapat konsultasi, BPK menjelaskan 
dan mendiskusikan kepada Pansus 
Hak Angket tentang pemeriksaan 
yang telah BPK lakukan terhadap KPK, 
baik itu pemeriksaan keuangan yang 
rutin dilakukan setiap tahun, maupun 
pemeriksaan kinerja dan PDTT pada objek 
tertentu.

Pemeriksaan atas KPK tersebut, jelas 
Moermahadi, sesuai Pasal 23E ayat (1) 
UUD 1945, BPK memiliki tugas untuk 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
negara secara bebas dan mandiri. 
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian 
diserahkan kepada lembaga perwakilan 
sesuai dengan kewenangannya.

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang menyambangi Kantor Pusat BPK
di Jakarta, Selasa, (4/7).
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“Jadi apa yang kita diskusikan tadi, 
apa yang kita sampaikan, pemeriksaan 
yang telah kita lakukan dan serahkan 
dari tahun 2006 sampai dengan 
2016. Jadi, laporan kita serahkan, kita 
menyampaikan temuan yang ada di 
dalam laporan dan itu sudah lama 
terbitnya dan sampai posisi 2016. Kita 
diskusi di situ. Kita menyampaikan 
hasil dari temuan BPK,” tuturnya. 

Moermahadi kembali menegaskan 
bahwa sesuai amanat konstitusi BPK 
memiliki tugas untuk selalu melakukan 
pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Dan menindaklanjuti laporan hasil 
pemeriksaan diserahkan kepada 
lembaga perwakilan. 

“Nanti dari lembaga perwakilan 
meminta penjelasan kepada BPK atas 
hasil pemeriksaan. Itu yang dilakukan 
dari jam 2 sampai sekarang. Kita 
diskusi itu semua. Kami serahkan 
semua kepada Pansus Angket,” katanya.

Pansus 
Sementara itu, Ketua Pansus Agun 

Gunandjar Sudarsa, menuturkan bahwa 
tujuan kedatangan Pansus Hak Angket 
KPK untuk membangun semangat, 
komitmen, saling menghargai, dan saling 
menghormati di antara sesama lembaga 
negara dalam hal tugas pengawasan. 
“Karena bagaimanapun bagi kami di DPR, 
BPK adalah lembaga negara yang memiliki 
kewenangan konstitusional berdasarkan 
Pasal 23 E UUD 1945 yang memiliki 
kewajiban melakukan pemeriksaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara,” 
tuturnya.

DPR, lanjut Agun, sebagaimana 
undang-undang yang mengaturnya, 
menjalankan fungsi pengawasannya. 
Dan, salah satu fungsi pengawasan 
yang dimilikinya adalah pengawasan 
terhadap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Dimana proses 
pertanggungjawabannya melalui proses 
audit yang dilakukan oleh BPK.  

   Agun melanjutkan bahwa Hak 
Angket adalah salah satu tugas yang 

dimiliki DPR sebagai lembaga fungsi 
pengawasan yang tertinggi, yang 
dijamin oleh Undang-Undang Dasar. 
Dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan inilah tentunya tidak bisa 
lepas berkaitan pengawasan apa yang 
terjadi pada lembaga KPK. “Untuk itu, kami 
datang ke BPK untuk meminta proses 
audit, proses pemeriksaan pengelolaan 
dan pertanggungjawaban KPK sejak KPK 
berdiri,” jelasnya.  

Dijelaskannya, LHP terhadap KPK 
tersebut akan dilihat sampai kinerja KPK 
seperti apa. Bagaimana penanganan 
persoalan yang terkait dengan 
penggunaan keuangan KPK dan lain 
sebagainya. Jadi, pemeriksaan pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara itu sampai kepada kinerja yang 
ada relevansinya dengan tugas pokok dan 
fungsi KPK.

“Bagaimana konsekuensi dari 
keuangan negara terhadap tugas 
koordinasi, tugas supervisi, tugas 
penyelidikan, tugas penyidikan, tugas 
penuntutan itu yang kami mintakan 
kepada BPK secara keseluruhan,” ucap 
Agun. 

Pansus Hak Angket KPK, Agun 

melanjutkan, setelah berdialog dengan 
BPK, melihat dari hal-hal tersebut, mereka 
menemukan banyak hal yang perlu 
ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya, 
terkait dengan keberadaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di KPK. “Kami juga perlu 
melakukan langkah-langkah lanjutan, yang 
tidak bisa secara spesifik, kami putuskan 
berdasarkan hasil pertemuan kami dengan 
BPK, karena ada sejumlah undang-undang 
lain yang mengaturnya,” ucapnya. 

Terkait hal tersebut, Pansus Hak 
Angket KPK juga akan meminta saran dan 
pandangan dari Menpan dalam kaitannya 
dengan Undang-Undang (UU) Aparat 
Sipil Negara. Termasuk pula soal intersepsi 
UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang berkaitan 
dengan masalah penyadapaan.

“Apakah penyadapan-penyadapan 
juga sudah memiliki landasan hukum 
yang cukup. Nah, ini pun kami akan 
dalami, mungkin kami akan menemui 
Kemenkominfo, termasuk mungkin 
ke berbagai provider. Tidak ada yang 
kita tutupi, semangatnya bukan untuk 
kepentingan A, B, C apalagi sampai 
kepentingan Z. Marilah kita sama-sama 
meyakini bahwa objektivitas, keterbukaan, 

Rapat konsultasi BPK dan Pansus Hak Angket KPK. Hadir dalam rapat konsultasi ini Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegera, 
Anggota BPK Agung Firman Sampurna, Anggota BPK Agus Joko Pramono, Anggota BPK Achsanul Qosasi, Anggota BPK Isma 
Yatun, dan Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi. Para Anggota BPK ini didampingi pula sejumlah Pejabat Eselon I BPK. 
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jauhi dan hindari dari kecurigaan, awali 
dengan itikad yang baik,” tutur Agun.

Dalam konferensi pers tersebut, secara 
simbolik Pansus Hak Angket KPK yang 
diwakili Ketua Pansus Agun Gunandjar 
menerima LHP dari Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara. LHP yang diberikan 
adalah LHP atas Laporan Keuangan 
KPK selama sepuluh tahun terakhir, dan 
masing-masing satu LHP Kinerja dan 
Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan 
Tertentu.

Pemeriksaan BPK
Sesuai konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan, BPK secara rutin 
memeriksa laporan keuangan entitas 
termasuk KPK. Laporan Keuangan KPK 
sendiri telah diperiksa sejak Tahun 
Anggaran 2005 yang diperiksa BPK pada 
tahun 2006. 

Pada LHP atas Laporan Keuangan KPK 
Tahun 2016, BPK telah memantau tindak 
lanjut hasil pemeriksaan atas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) KPK tahun 
2006-2015. Dalam kurun waktu tersebut 
terdapat temuan SPI sebanyak 36 temuan. 
Dari 36 temuan tersebut, BPK memberikan 
72 rekomendasi.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut, 
dari 72 rekomendasi tersebut, KPK sudah 
menindaklanjutinya sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 59 rekomendasi. 
Sisanya, 10 rekomendasi ditindaklanjuti 
tetapi belum sesuai atau belum selesai 
serta 3 rekomendasi yang belum 
ditindaklanjuti.   

Adapun 3 rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti tersebut, 
pertama, Sekretaris Jenderal dan 
Deputi Pengawasan Internal dan 
Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK agar 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko-
risiko dalam pengelolaan uang persediaan 
dan memastikan penyimpangan atas 
pengelolaan uang persediaan tidak 
terjadi lagi. Ini rekomendasi atas temuan 
kelemahan SPI pada pengelolaan Uang 
Persediaan di Bendahara Pengeluaran.

Kedua, Sekretaris Jenderal KPK agar 
lebih optimal dalam menyelenggarakan 
pengendalian internal atas perjalanan 
dinas secara memadai dengan cara 
melakukan kajian dan evaluasi dalam 
aspek efektivitas, efisiensi, ekonomis, 
terkait dengan desain dan implementasi 
SPI, membuat rencana aksi dan langkah-
langkah perbaikan serta menyampaikan 

hasilnya kepada BPK. Rekomendasi 
tersebut terkait dengan temuan 
kelemahan SPI belanja perjalanan 
dinas yang tidak memadai.

Ketiga, Sekretaris Jenderal KPK 
agar menyusun dan menerapkan 
SPI untuk penyusunan Laporan 
Keuangan KPK yang memadai. 
Rekomendasi tersebut terkait 
temuan kelemahan SPI atas 
Piutang Bukan Pajak – Kelebihan 
Pembayaran tahun anggaran yang 
lalu yang kurang memadai.

Tak hanya SPI, dalam LHP 
Laporan Keuangan KPK Tahun 2016 
juga BPK memantau tindak lanjut 
hasil pemeriksaan atas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan pada Laporan Keuangan 
KPK dari tahun 2006 sampai 2015. 

Hasilnya, atas hasil pemeriksaan 
laporan keuangan tahun 2006 
sampai 2015, terdapat 28 temuan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Dari 28 temuan tersebut, BPK 
memberikan 56 rekomendasi.

Hasil pemantauan tindak lanjut, dari 
56 rekomendasi yang telah diberikan, 
terdapat 42 rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti KPK sesuai dengan 
rekomendasi yang diberikan BPK. Sisanya, 
ada 10 rekomendasi yang ditindaklanjuti 
namun belum sesuai dengan rekomendasi 
yang diberikan BPK dan masih dalam 
proses tindak lanjut. Selain itu, terdapat 2 
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 
KPK dan 2 rekomendasi lagi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang 
sah. 

Selain memeriksa Laporan Keuangan, 
BPK juga pernah melakukan Pemeriksaan 
Kinerja atas Pengelolaan Fungsi 
Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 
2009 sampai dengan 2011. Pemeriksaan 
dilakukan pada Semester II Tahun 2013. 

Tak hanya pemeriksaan kinerja, 
BPK juga pernah melakukan PDTT atas 
Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, 
Barang Bukti, Barang Sitaan, dan Barang 
Rampasan pada KPK. Pemeriksaan 
dilakukan pada tahun 2014.  (and)

Rapat konsultasi BPK dan Pansus Hak Angket KPK. Tampak hadir Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa, Wakil Ketua Pansus Risa 
Mariska dan Taufiqulhadi, serta Anggota Pansus: Masinton Pasaribu, John Kennedy Azis, Misbakhun, Dossy Iskandar, dan Eddy 
Kusuma Wijaya.

65juli 2017 WARTA BPK

agenda



agenda

PADA Selasa (20/6) lalu, di 
Auditorium Kantor Pusat BPK, 
Jakarta, BPK menyerahkan 38 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

atas Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) Tahun 2016 di lingkungan 
pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan 
Negara III (AKN III).

Hadir dalam penyerahan 38 LHP 
tersebut Ketua BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah 
Akbar, Anggota BPK Achsanul Qosasi 

dan Eddy Mulyadi Soepardi serta pejabat 
eselon I dan II di lingkungan kerja BPK 
terutama AKN III BPK. Hadir pula beberapa 
menteri seperti Menteri Sosial Khofifah 
Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana 
Susana Yembise, Menteri Pariwisata Arief 
Yahya, serta pejabat atau pimpinan dari 
38 Kementerian/Lembaga lainnya, yang 
masing-masing menerima LHP dari BPK. 

Dalam kesempatan itu, Anggota 
BPK Eddy Mulyadi Soepardi yang saat 

PenyerAhAn 38 lhP lKKl 
DI lInGKunGAn AKn III
Dari 38 lKKl tahun 2016 di lingkungan pemeriksaan AKn III, 
terdapat 31 lKKl yang mendapat opini WtP, 4 lKKl mendapat 
opini WDP dan 3 lKKl mendapat opini tMP atau disclaimer. 

ini membina AKN VII tetapi sebelumnya 
membina AKN III dalam sambutannya, 
menyatakan tujuan pemeriksaan laporan 
keuangan adalah untuk memberikan 
keyakinan yang memadai bukan 
keyakinan mutlak. Keyakinan yang 
memadai di sini adalah apakah laporan 
keuangan telah disajikan secara wajar dan 
semua hal yang materiil sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia.

Adapun dalam melakukan 

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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pemeriksaan keuangan, BPK menggunakan 
beberapa kriteria, yaitu  kesesuaian 
laporan keuangan dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan 
pengungkapan informasi keuangan 
sesuai dengan SAP, efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga negara yang 
mandiri, BPK melaksanakan pemeriksaan 
LKKL berdasarkan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN). Dalam 
menjalankan tugas pemeriksaannya, BPK 
senantiasa mengedepankan nilai-nilai 
dasar yang dimiliki oleh BPK: independensi, 
integritas dan profesionalisme.

Hasilnya, dari pemeriksaan LKKL pada 
entitas-entitas di lingkungan pemeriksaan 
AKN III menunjukan terdapat 31 LKKL 
yang memperoleh Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) termasuk Laporan 
Keuangan BPK yang diperiksa oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP).

Sisanya, 4 LKKL yang memperoleh 
Opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) dan 3 LKKL mendapat Opini 
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau 
disclaimer. Seperti diketahui, 3 LKKL yang 
mendapat Opini TMP di lingkungan 
pemeriksaan AKN III tersebut yaitu 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora), Komisi Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), Lembaga Penyiaran Publik 
Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan 
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). 

Eddy menegaskan bahwa Opini LKKL 
yang telah diberikan BPK tersebut bukan 
hadiah dari BPK. Tapi, usaha dari entitas 
kementerian/lembaga sendiri untuk 
memperbaiki laporan keuangannya agar 
lebih transparan dan akuntabel. 

“Opini laporan keuangan bukan 
merupakan suatu pemberian atau hadiah 
dari BPK melainkan sangat tergantung 
pada komitmen dan usaha keras dari 
pengelola keuangan negara dalam 
mewujudkan pemerintahan yang bersih 
dan akuntabel. Semua adalah hasil dari 
kerja keras,” ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan Eddy ada 
beberapa permasalahan yang berpengaruh 

terhadap Opini LKKL Tahun 2016 di 
lingkungan pemeriksaan AKN III. Secara 
umum, berkaitan dengan kedisipinan 
dalam pengelolaan belanja dan Barang 
Milik Negara (BMN); pengeloalaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
tidak didukung SPI yang handal; dan 
realisasi belanja barang tidak didukung 
dokumen pertanggungjawaban yang 
memadai.

Selain itu, permasalahan lainnya 
yang mengemuka terkait dengan 
penatausahaan uang muka belanja tidak 
tertib di antaranya penghapusbukuan uang 
muka belanja belum disetor ke kas negara 
dan penatausahaan persediaan belum 
tertib.

Lalu, permasalahan yang ditemukan 
lainnya soal penatausahaan aset tetap 
belum tertib di antaranya belum dilakukan 
pencatatan secara memadai dan tidak 
dapat ditelusuri keberadaan fisiknya, aset 
lain berupa aset tak berwujud belum 
dilakukan pencatatan secara memadai, 
serta belum dilakukan perhitungan 
amortisasi sesuai dengan ketentuan.

Atas beberapa permasalahan yang 
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL 
di lingkungan AKN III tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada pimpinan 
kementerian dan lembaga untuk 
meningkatkan efektifitas pengendalian 
internal terhadap pengelolaan PNBP, 
belanja barang, dan uang muka belanja 
sesuai dengan ketentuan.

BPK juga merekomendasikan agar 
pimpinan kementerian/lembaga untuk 
menatausahakan serta  melakukan stock 
opname dan invetarisasi persediaan juga 
aset tetap dan aset lainnya di lingkungan 
masing-masing secara memadai. 

Pimpinan kementerian/lembaga juga 
diminta untuk meningkatkan efektivitas 
pengawas internal dalam mematuhi 
peraturan di bidang pengelolaan keuangan 
negara dan penyusunan laporan keuangan 
mengikuti kaidah-kaidah dalam SAP.

Tak lupa Eddy mengingatkan bahwa 
berdasarkan Pasal 20 Ayat 3 Undang-
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa 
jawaban atau penjelasan kepada BPK 
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK 
agar disampaikan selambat-lambatnya 60 
hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK 
diterima.

“Dalam hal proses tindak lanjut saya 
mengajak agar berhati-hati menyelesaikan 
rekomendasi BPK, jangan sekedar 
memenuhi saran dari BPK namun harus 
betul-betul dilaksanakan dengan baik, pilih 
petugas yang baik dan mengerti sehingga 
tidak terjadi salah pengertian, kalau tidak 
dikerjakan dengan baik pasti akan menjadi 
masalah antara auditee dan auditornya” 
tuturnya. 

Sementara, Anggota BPK Achsanul 
Qosasi belum lama membina AKN 
III memaparkan arah dan kebijakan 
pemeriksaan AKN III. Dimana, nantinya 
akan disesuaikan dengan nawacita 
Presiden RI Joko Widodo.  

Hal tersebut ditujukan agar kualitas LHP 
memberi sumbangsih untuk pengambilan 
kebijakan pemerintah. Arah kebijakan 
pemeriksaan tahun 2016-2020 adalah 
tingkat tindak lanjut atas rekomendasi yang 
perlu ditingkatkan; hubungan BPK dengan 
pemangku kepentingan perlu dikelola 
dengan baik; peningkatan pengendalian 
mutu dan penjaminan mutu, peningkatan 
kapasitas, serta peningkatan dukungan 
pemeriksaan lainnya.

Sedangkan fokus pemeriksaan di 
lingkungan AKN III 2016-2020 adalah 

Anggota BPK Achsanul Qosasi 
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peningkatan kualitas pelayanan publik; 
pembangunan desa dan kawasan 
pedesaan; peningkatan akses kualitas dan 
kemudahan; serta investasi dan pengadaan 
barang dan jasa.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 
yang turut hadir menyampaikan bahwa 
penyerahan LHP merupakan rangkaian dari 
mekanisme yang diatur dalam Undang-
Undang sebagai bentuk akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Penyajian 
laporan keuangan yang baik merupakan 
wujud laporan keuangann untuk menilai 
kinerja dan untuk pengambilan keputusan.

Usai penyerahan 38 LHP LKKL di 
lingkungan AKN III, Sekjen DPR Achmad 
Djuned mengaku bangga atas Opini 
WTP yang diraih Laporan Keuangan DPR. 
Apalagi Opini ini bukan pertama kali diraih. 
“Kita mendapatkan WTP sudah berturut-
turut 8 kali. Mudah-mudahan tahun depan 
kita bisa mempertahankan prestasi ini,” 
ucapnya. 

Ia menuturkan bahwa Sekretariat 
Jenderal DPR telah berupaya mungkin 

untuk menjadikan laporan keuangan 
secara profesional dan akuntabel. Oleh 
karena itu, ia menekankan kepada setiap 
unit atau bagian untuk dapat menyajikan 
laporan keuangan berdasarkan aturan SAP.

“Ya, jadi kita memang taat pada hal-
hal yang menjadi kewajiban kita dalam 
administrasi keuangan. Jadi, tata kelola 
keuangan administrasi kita lakukan sesuai 
apa yang menjadi aturan, dengan seperti 
itu kita bisa mendapatkan WTP,” tutur 
Djuned.

Untuk dapat mempertahankan WTP di 
tahun berikutnya, Djuned meminta kepada 
setiap biro atau bagian pun dituntut 
untuk mampu mengelola keuangan 
secara akuntabel sehingga mampu 
mempermudah kinerja biro keuangan dan 
inspektorat utama.

Hal yang sama juga disampaikan 
Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto. 
Apalagi Laporan Keuangan DPD sendiri 
sudah 11 kali berturut-turut memperoleh 
Opini WTP dari BPK. Penghargaan tersebut, 
ucapnya, menunjukkan komitmen 

seluruh jajaran DPD untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan yang transparan 
dan akuntabel. “Pencapaian ini tidak 
terlepas upaya bersama untuk melakukan 
tertib administrasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum pemeriksaan oleh 
BPK,” ucapnya.  (and)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
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Selama dua hari, 18-19 Juli, BPK 
bekerja sama dengan Komisi 
Pengawasan Persaingan Usaha 
(KPPU) menggelar Workshop 

Resiko Penyimpangan dalam Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah. Workshop 
dengan tema Resiko Penyimpangan dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
serta Pembuktiannya itu dilaksanakan di 
Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta.

Peserta workshop berjumlah sekitar 
250 peserta. Dari 250 peserta, 200 peserta 
di antaranya merupakan pemeriksa BPK 
dari berbagai auditorat Utama Keuangan 
Negara (aKN). Sisanya, 50 peserta 

merupakan investigator 
KPPU. 

Hadir pada pembukaan 
workshop Ketua BPK 
moermahadi Soerja 
Djanegara, Ketua KPPU 
m. Syarkawi Rauf beserta 
beberapa Komisioner 
KPPU, dan Kepala lembaga 
Kebijakan Pengadaan 
Barang Jasa Pemerintah 
(lKPP) agus Prabowo. 
Hadir pula para pejabat di 
lingkungan BPK, KPPU, dan 
lKPP. 

Ketua BPK moermahadi 
Soerja Djanegara yang 
membuka workshop, dalam 
sambutannya mengatakan 
tujuan diselenggarakannya 
workshop ini untuk 
mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan pengadaan 
barang dan jasa dari hasil pemeriksaan 
yang dilakukan oleh masing-masing 
institusi sesuai dengan tugas, wewenang 
dan tanggungjawabnya. 

Selain itu, workshop ini menjadi 
forum berbagi informasi tentang resiko 
penyimpangan dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah serta 
metode pembuktiannya. Dengan 
workshop diharapkan juga meningkatkan 
kemampuan para pemeriksa dan 
investigator KPPU dalam rangka 
mendorong pengadaan barang dan jasa 

BPK Bareng KPPU 
SelenggaraKan 
WorKShoP BerSama
Sebagai Salah Satu implementaSi nota keSepahaman 
antara bpk dan kppu, diSelenggarakan Workshop 
reSiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan 
JaSa pemerintah.

yang sesuai dengan ketentuan yang 
bebas dari penyimpangan dan kompetitif.

“Perlu disadari bersama bahwa ke 
depanya permasalahan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah akan tetap 
menjadi tantangan bagi kita semua, hal ini 
sejalan dengan meningkatnya anggaran 
belanja pusat dan daerah dari tahun ke 
tahun khususnya belanja barang dan 
modal yang dalam pelaksanannya akan 
melibatkan proses pengadaan barang dan 
jasa,” tutur moermahadi. 

lebih lanjut moermahadi 
mengharapkan agar para pemeriksa 
BPK selalu meningkatkan pemahaman 
atas risiko yang mungkin timbul dalam 
setiap tahapan pengadaan barang 
dan jasa. Termasuk di dalamnya risiko 
adanya persengkongkolan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa.

Persengkongkolan tersebut bisa 
persengkongkolan antara peserta lelang 
maupun antara peserta lelang dengan 
panitia pengadaan, pejabat pembuat 
komitmen, dan pimpinan satuan kerja 
pemilik pekerjaan yang dilelang. Hal 
ini dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat serta 
penurunan kualitas proses pengadaan 
dan hasil pekerjaan.

Terkait dengan persengkongkolan 
proses pengadaan barang dan jasa 
tersebut, selama ini BPK dan KPPU saling 
bekerjasama berbagi informasi dalam 
rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK maupun hasil investigasi KPPU. 
Kerja sama yang telah berjalan baik ini 
akan terus ditingkatkan untuk terus 
mendorong terciptanya transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara.

Dengan mengikuti workshop bersama 
ini, lanjut moermahadi, diharapkan baik 
pemeriksa BPK maupun investigator KPPU 
dapat menerapkan paham-paham dasar 
mengenai pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara serta 
pencegahan dan penanganan perkara 
dugaan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Sehingga hal tersebut 
dapat meningkatkan kompetensi 
pemeriksa BPK dan investigator KPPU 

antarlemBagaberanda  bpk
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dalam melaksanakan pemeriksaan 
terhadap kasus penyimpangan tender. 

“Pemeriksa harus selalu meningkatkan 
pemahaman atas risiko yang timbul 
dalam setiap tahapan proses pengadaan 
barang dan jasa. Pengadaan ini risiko nya 
mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat,dan penurunan kualitas pengadaan. 
mudah-mudahan acara workshop BPK 
dan KPPU ini berguna bagi permasalahan 

pengadaan barang dan jasa serta strategi 
dan prosedur pemeriksa,” tuturnya. 

Diharapkan pula melalui workshop ini, 
baik pemeriksa BPK maupun investigator 
KPPU dapat saling berbagi pengalaman di 
mana banyak sekali permasalahan yang 
terjadi mengenai pengadaan barang dan 
jasa, di KPPU maupun di BPK. Permasalahan 
ini terkait risiko penyimpangan dalam 
semua tahapan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah serta pembuktiannya. 

Sementara itu, Ketua KPPU m. Syarkawi 
Rauf menyatakan bagi KPPU, workshop 
sangat dibutuhkan. Sebab, pengalaman 
beberapa tahun sebelumnya, banyak 
laporan hasil pemeriksaan BPK yang 
dimanfaatkan KPPU sebagai indikasi awal 
untuk memulai proses penyelidikan yang 
dilakukan KPPU terkait dengan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 

“Penanganan perkara persekongkolan 
ini sudah banyak, mudah-mudahan 
semakin baik ke depannya setelah 
workshop ini diadakan,” ucap Syarkawi. 

Harapannya, workshop dapat 
memberikan mafaat kepada BPK dan KPPU 
agar lebih berperan aktif dalam mencegah 
dan mengawasi penyimpangan dalam 
proses pengadaan barang dan jasa yang 
dilakukan pemerintah. 

lebih lanjut Syarkawi menyampaikan, 
baik KPPU maupun BPK, keduanya ingin 
mendorong efisiensi ekonomi nasional. 
KPPU mempunyai tugas untuk mendorong 

terciptanya efisiensi belanja barang 
jasa dan efisiensi dalam perekonomian 
secara umum yang disebutnya sebagai 
efisiensi berkeadilan. Sedangkan BPK 
menginginkan efisiensi dalam pengeluaran 
anggaran pemerintah.

“Kami sangat senang dengan 
terselenggaranya kegiatan ini, mudah-
mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut 
sehingga informasi dari hasil audit BPK 
yang sebenarnya sudah banyak kami 
gunakan dalam proses penanganan-
penanganan kasus persengkongkolan 
tender di KPPU, ini semakin baik ke 
depannya,” pungkas Syarkawi. 

Kepala lKPP agus Prabowo seusai 
pembukaan workshop mengatakan 
workshop ini merupakan bisa dilihat dari 
sisi pembelajaran. Dimana, BPK punya 
kemampuan dan pengalaman dalam 
menemukan permasalahan dalam 
pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, 
baik KPPU dan lKPP juga menangani 
permasalahan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah.
“Dan, di sini ketemu untuk 

memperbaiki sistem ke depan bagaimana,” 
ucapnya. 

Hal senada disampaikan Ketua KPPU 
m Syarkawi Rauf, bahwa workshop ini 
merupakan salah satu implementasi dari 
kerja sama yang telah dilakukan melalui 
penandatanganan nota kesepahaman 
tahun lalu sebagai salah satu sinergi BPK 
dan KPPU.

“Salah satu modelnya melalui workshop 
ini. Harapannya nanti ke depan temuan-
temuan dari KPPU kita akan sharing ke BPK. 
Harapannya juga temuan-temuan hasil 
audit dari BPK itu juga nanti di-sharing ke 
KPPU utamanya terkait persengkongkolan 
dalam pengadaan barang dan jasa. Ini yang 
jadi fokus kita. Hari ini adalah workshop-
nya, bagaimana investigator KPPU dan 
auditor BPK ini bisa sinergi nanti ke 
depannya,” papar Syarkawi.   

Dalam dua hari para pemeriksa BPK 
dan investigator KPPU mendapatkan 
pemaparan dari beberapa narasumber baik 
dari BPK maupun KPPU. Pada hari kedua 
dilakukan Focus Discussion Group (FGD) 
untuk memformulasikan hasil workshop. 
Hasil dari FGD tersebut akan dishare 
kepada satuan-satuan kerja di lingkungan 
BPK, KPPU, dan lKPP. 

Penyelenggaraan workshop 
ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari nota kesepahaman 
antara BPK dan KPPU dalam rangka 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara serta pencegahan 
dan penanganan dugaan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. 
Penandatanganan nota kesepahamannya 
sendiri telah dilakukan pada 24 mei 2016.

Nota kesepahaman itu bertujuan untuk 
meningkatkan sinergi dan keterpaduan 
antara BPK dan KPPU dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangan masing-masing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. area kerja sama dalam 
kesepakatannya meliputi pertukaran 
informasi, penggunaan tenaga ahli, 
pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi, 
dan pengembangan sistem informasi.  
and

antarlemBaga
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PT Garam tetap mendapat 
mandat mengimpor 75.000 
ton bahan baku garam 
konsumsi. Importasi garam 

dilakukan akibat terjadinya kelangkaan 
pasokan garam yang dipicu anomali 
cuaca. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
diharapkan bisa segera menghitung 
total kerugian negara terkait penetapan 
tersangka Direktur Utama PT Garam, 
achmad Boediono, yang didakwa 
melakukan penyalahgunaan importasi 
garam. 

Tak hanya audit keuangan, BPK juga 
diharapkan bisa melakukan audit keinerja 
sehingga tata kelola pengadaan dan 
distibusi garam di Indonesia bisa lebih 
transparan. menurut Direktur Tindak 
Pidana ekonomi Khusus Bareskrim Polri, 
Brigjen agung Setya dalam hal importasi 
garam ada beberapa permasalahan yang 
bisa mengakibatkan kerugian negara. 
Dilihat dari bea masuk importasi saja, 
potential loss yang dialami pemerintah  
sudah  mencapai Rp3,5 miliar. Kerugian 
ini dihitung dari tarif bea masuk 

dikalikan nilai importasi yang seharusnya 
dibayarkan PT Garam ke negara apabila 
mengimpor garam konsumsi. 

“Kalau total kerugian kita sedang 
minta ke BPK untuk melakukan audit. 
Tetapi untuk sementara kita bisa 
menghitung dari impor garam konsumsi 
dari australia dan India sebesar 75.000 ton. 
Karena ada perubahan dari garam industri 
menjadi garam konsumsi, bea masuk yang 
harusnya dibayarkan Rp3,5 miliar,” kata 
agung Setya di mabes Polri, Jakarta.

Selain hilangnya potensi bea masuk, 
kerugian ekonomi lain juga bakal 
dirasakan pelaku industri garam dalam 
negeri. Terutama para petani garam. 
“Petani garam kan akan panen bulan ini 
dan dua bulan ke depan. Kalau sekarang 
pasarnya sudah penuh dengan garam 
impor, tentunya para petani akan kesulitan 
mendapatkan harga yang baik,” imbuh 
agung.

Kerugian  besar juga dialami 
konsumen. Sebab, garam industri yang 
diimpor PT Garam harganya Rp400 per 
kilogram. Namun, PT Garam mengemas 

sebagai garam konsumsi dan dijual 
dengan harga Rp1.200 per kg. Disparitas 
harga yang tinggi tersebut tentu  sangat 
merugikan konsumen. 

Sementara itu ada potensi kerugian 
lain dari sisi kesehatan. Sebab, garam 
konsumsi seharusnya mengandung kadar 
NaCl di bawah 97 persen. Sedangkan 
hasil lab terhadap Segi Tiga G milik PT 
Garam berkadar hingga 99 persen. “Tetapi 
soal kesehatan itu, bukan ranah kami 
melainkan masuk wilayah BPOm atau 
Dinas Kesehatan,” kata agung.

Fakta lain kata agung, secara 
kronologis PT Garam sebelumnya sudah 
mengantongi Surat Persetujuan Impor 
(SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk 
importasi garam konsumsi sebanyak 
75.000 ton, yaitu SPI Nomor 42 dan SPI 
Nomor 43. Namun Izin tersebut urung 
direalisasikan lantaran, pemenang lelang 
(perusahaan asal australia dan India) 
tersebut faktanya adalah pemasok garam 
industri. 

Di sini, terdakwa berperan terkait 
permintaan dukungan. artinya, dia 

Manisnya iMpor GaraM
di TenGah paceklik GaraM
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mengubah rencana importasi garam 
konsumsi (sesuai SPI) menjadi garam 
industri sesuai kepemilikan  pemenang 
lelang. “mengubah konsentrasi NaCl 
dalam surat permohonan impornya, 
menjadi di atas 97 persen (garam industri). 
Kemudian diberikan dukungan dari KKP 
ke Kemendag dalam hal ini Ditjen Daglu,” 
kata dia lagi.

Setelah perubahan konsentrasi 
NaCl atau kadar garam dalam surat 
permohonan impor, PT Garam lantas 
berhasil mengantongi SPI Nomor 
45 untuk importasi garam industri. 
“Proses pengadaan ini kita duga ada 
penyimpangan,” imbuh agung.

Terkait kasus tersebut achmad 
Boediono disangkakan melanggar Pasal 
62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi, dan melanggar Pasal 3 atau Pasal 
5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun agung tak memungkiri, 
sebernarnya permasalahan yang terjadi 
dalam pengadaan dan distribusi garam tak 
lepas dari lemahnya peraturan yang ada. 
Karena itu dia berharap pemerintah segera 
melakukan evaluasi terhadap pengadaan 
garam impor dan tata kelola pergaraman 
di Indonesia.  

Hal senada diungkapkan Direktur 
eksekutif Pusat Kajian maritim untuk 
Kemanusiaan, abdul Halim. menurutnya 
pemerintah perlu segera meninjau 
kembali perizinan impor garam yang 
dinilai masih sangat lemah. “Hal paling 
mendesak adalah melakukan audit kinerja 
terhadap perizinan dan pelaksanaan impor 
garam. Jadi BPK tak hanya menghitung 

kerugian yang terjadi, tapi juga tata 
kelolanya,” kata abdul Halim.

menurut abdul Halim, kasus impor 
garam itu juga berawal karena berbagai 
tambak dalam negeri selama ini tidak 
diberdayakan secara optimal  sehingga 
memunculkan lobi tertutup impor garam. 
Ironisnya, lanjut Halim, PT Garam justru 
ikut ambil peluang dagang kuota impor 
garam dengan melakukan pengemasan 
ulang dengan merek lokal.

ada beberapa fase yang 
mengakibatkan praktek korupsi terjadi 
di sektor pergaraman.  menurut Halim 
fase yang cukup rentan itu adalah, saat 
pengumpulan data produksi garam 
nasional, faset importir mengajukan izin 
dan kuota impor, serta fase setelah garam 
impor didatangkan.

abdul Halim menegaskan, Indonesia 
seharusnya dapat mencontoh pemerintah 

UmUm
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India yang telah membuat Komisi 
Pergaraman. Komisi ini bertugas 
memastikan petambak garam 
mendapatkan jaminan asuransi jiwa 
dan kesehatan, termasuk berbagai 
sarana bagi anggota keluarga 
mereka. 

Dengan demikian, program 
petambak garam di negara tersebut 
lebih fokus dalam memproduksi 
garam berkualitas. Produksi garam 
India pada tahun 2015 tercatat 
mencapai angka 26,89 juta ton, 
dengan 5,7 juta ton diekspor.

Sedangkan  di Indonesia  berdasar 
data KKP produksi garam nasional 
pada tahun 2015 adalah sekitar 2 
juta ton. Celakanya pada tahun 2016 
jumlah produksi tersebut anjlok 
hingga mencapai sekitar 137.000 ton. 
Karena itu, menurut abdul Halim, 
pemerintah perlu segera melakukan 
pembenahan terhadap tata produksi 
dan niaga garam dengan menitik 
beratkan kepada upaya swasembada 
garam nasional.

menanggapi ditetapkannya acmad 
Boediono sebagai tersangka, PT Garam 
(Persero) menyatakan akan kooperatif 
terhadap kasus hukum yang menimpa 
perusahaannya. Namun demikian PT 
Garam akan tetap memberikan  bantuan 
hukum  bagi  Direktur Utama achmad 
Boediono. 

PT Garam ali mahdi mengatakan, 
selama menjalankan penugasan 
impor garam konsumsi pihaknya telah 
berupaya sesuai prosedur. Proses tender 
(lelang) dilakukan dengan total peserta 
8 perusahaan dari India dan australia. 
Penawaran harga dibuka kepada 
berbagai eksportir supplier. Pihaknya 
membandingkan tiap harga yang diajukan 
serta menelisik kelengkapan persyaratan 
teknis dan administrasi. Dari total kuota 
impor 75 ribu ton, pemenangnya adalah 
Dampier Salt, australia Selatan sebesar 
55 ribu ton dan dari Kandla agro, India, 
sebesar 20 ribu ton.

ali menyebutkan, PT Garam 
mensyaratkan kualitas garam dengan 
kadar NaCl minimum 94 persen sesuai 

Peraturan menteri Perindustrian. 
Namun, rata-rata spesifikasi garam 
yang disodorkan penyuplai India dan 
australia, memiliki kadar NaCl di atas 97 
persen. “Padahal dulu nggak ada batasan 
maksimal. Di SNI juga masih seperti itu,” 
katanya. maka pihaknya mengajukan 
perubahan izin impor dari konsumsi 
menjadi industri agar penugasan berjalan 
mulus.

Sekalipun PT Garam tengah 
tersandung kasus, namun menurut 
Direktur Jenderal Perdagangan luar 
Negeri Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) Oke Nurwan, guna mengatasi 
persoalan kelangkaan garam konsumsi 
yang terjadi saat ini, pemerintah sepakat 
tetap menudaskan PT Garam  untuk  
melakukan importasi garam sebanyak 
75.000 ton dari australia.

menurut Oke kebutuhan sangat 
mendesak.  “Jadi  kami tugaskan PT Garam 
melakukan impor garam bahan baku 
untuk garam konsumsi, itu istilahnya. 
Impor 75.000 ton setelah melakukan 
berbagai pertimbangan bersama 
antara kementerian dan lembaga yang 
dikoordinasi KKP tentang produksi dalam 
negeri,” papar Oke  di Kemendag, Jakarta, 

Jumat (28/7/2017).
lebih lanjut Oke menjelaskan, pasokan 

tersebut dijadwalkan masuk melalui tiga 
pelabuhan antara lain Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan 
Sumatera, dan Pelabuhan Ciwandan 
Banten pada 10 agustus 2017 mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan 
Ruang laut, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti 
Poerwadi mengatakan, importasi garam 
dilakukan akibat terjadinya kelangkaan 
pasokan garam yang dipicu anomali cuaca 
yang tidak menentu. “Idealnya garam 
dipanen 10 hari, agar kadar airnya cukup. 
Dengan kondisi tidak menentu seperti 
saat ini garam sudah dipanen dalam 
waktu 3-5 hari,” katanya. 

Sedangkan Direktur Tindak Pidana 
ekonomi Khusus Bareskrim Polri, 
Brigjen Pol agung Setya mengatakan, 
pihaknya akan melakukan pengawalan 
terkait importasi garam yang dilakukan 
pemerintah agar tidak terjadi 
penyimpangan. “Kami ingin pastikan 
bahwa prosesnya nanti  tidak ada 
rembesan di daerah. Kami harap senua 
berjalan baik dan distribusi garam lancar 
sampai tujuan,” ujarnya.  (bd) 
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K ONGKalIKONG pengadaan bus 
TransJakarta masih berbuntut 
panjang. Sekalipun mantan 
Kepala Dinas Perhubungan 

Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono yang 

bertangung-jawab atas masalah tersebut 
telah divonis Pengadilan Tipikor 5 tahun 
penjara, kerugian Premprov DKI Jakarta 
atas uang muka pengadaan bus yang 
menjadi moda transportasi publik di DKI 

PemPROv DKI JaKaRTa meNDeSaK aGaR PaRa PemeNaNG TeNDeR 
PeNGaDaaN UNIT TRaNS JaKaRTa BUSway TaHUN 2013 meNGemBalIKaN 
UaNG mUKa SeBeSaR Rp106 mIlIaR. PUTUSaN TeRSeBUT BeRSaNDaR PaDa 
PUTUSaN KPPU DaN ReKOmeNDaSI BPK. 

peMenanG Tender TransJakarTa
diMinTa keMbalikan UanG MUka

Jakarta itu belum kunjung kembali.
Bahkan pada akhir Juli lalu Pemprov 

DKI Jakarta masih mendapat tagihan dari 
PT Putriasi Utama Sari yang menjadi salah 
satu pemenang tender pengadaan bus 
tersebut. Pasalnya menurut PT Putriasi 
Utama Sari masih punya tagihan karena 
pihaknya bukanlah perusahan yang ikut 
kongkalikong pada saat dilakukannya 
tender sebagaimana yang disebutkan 
dalam putusan KPPU.

menanggapi hal itu Pemprov DKI 
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Jakarta secara tegas menyatakan 
pihaknya tidak akan membayar tagiahn 
itu. Sebaliknya Pemprov DKI justru 
meminta para pemenang tender segera 
mengembalikan uang muka yang 
telah dikucurkan Pemprov DKI Jakarta 
sebesar Rp 106 miliar. Pasalnya dari para 
pemenang tender, baru dua perusahaan 
yang telah mengembalikan uang muka 
pengadaan bus yang bermasalah itu ke 
kas Pemda DKI Jakarta. “mau bayar apa? 
Dari awal masalah pengadaan bus itu 
sudah enggak benar,” kata Sekda Pemprov 
DKI, Saefullah.

Dia menegaskan, sikap Pemprov 
DKI Jakarta diambil setelah Pemprov 
DKI Jakarta mendengar paparan Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta, Inspektorat, 

BPKD (Badan Pengelola 
Keuangan Daerah), dan 
TGUPP (Tim Gubernur 
untuk Percepatan 
Pembangunan). “Dari 
paparan tersebut Pemprov 
DKI berkesimpulan 
masalah tersebut tidak 
mungkin kami bayar. 
Sebaliknya kita justu 
akan mendasak para 
pemenang tender 
segera mengembalikan 
uang muka yang sudah 
dikucurkan Pemda DKI,” 
kata Saefullah di Balai Kota 
DKI Jakarta, Jalan medan 
merdeka Selatan.

menurut Saefullah, 
ada beberapa alasan yang 
membuat Pemprov DKI 
tidak akan membayar 
bus itu. Salah satunya 
karena Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) 
telah menyatakan 
bahwa telah terjadi 
persekongkolan dalam 
pengadaan bus tersebut. 
Selain itu, hasil audit 
BPK tahun 2016 juga 
merekomendasikan agar 
Pemprov DKI Jakarta 
membatalkan kontrak 

dengan pihak perusahaan pemenang 
tender.

Sementara itu wakil Kepala Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta Sigit wijatmoko 
mengungkapkan hal senada. Secara 
kronologis Sigit menjelaskan, pada Ta 
2013, Pemprov DKI menganggarkan 
dana sebesar Rp1,6 triliun untuk 14 paket 
sebanyak 665 unit pengadaan armada 
bus TransJakarta. empat paket sudah 
dibayarkan 100% pada akhir 2013 dan 
pengadaan bus sudah dimanfaatkan PT 
TransJakarta. 

Rinciannya, pengadaan lima paket 
articulated bus sebanyak 132 unit. 
Perusahaan pengadaan melibatkan PT 
Korindo motors sebanyak 30 unit, PT 
Puteriasi Utama Sari sebanyak 12 unit, 
PT Saptaguna Daya Prima sejumlah 30 
unit, PT mobilindo armada Cemerlang 
sebanyak 30 unit, serta PT Ifani Dewi 
sebanyak 30 unit.

Pengadaan single bus sebanyak lima 
paket dengan total 178 unit. Kebutuhan 
itu  diadakan PT Industri Kereta api 
sejumlah 36 unit, PT Ifani Dewi sebanyak 
36 unit, dan PT Putera adi Karyajaya 
sebanyak 36 unit. Selanjutnya, PT Ifani 
Dewi 35 unit lagi, serta PT adi Teknik 
equipindo sebanyak 35 unit.

lainnya, bus ukuran medium empat 
paket sebanyak 346 unit. Pengadaannya 
oleh PT Saptaguna Dayaprima sebanyak 
74 unit, PT Putera adi Karyajaya sebanyak 
74 unit, PT Ifani Dewi sebanyak 124 unit, 
dan PT adi Teknik equipindo sebanyak 74 
unit.

Namun dalam perjalanan kemudian 
ternyata terdapat indikasi penyimpangan 
dalam pengadaan bus TransJakarta. Hasil 
putusan KPPU menyebutkan bahwa dalam 
proses lelang pengadaan bus transjakarta 
tahun 2013 telah terjadi persekongkolan. 
“Jadi seolah-olah ada pengaturan paket ini 
pemenangnya si a, paket ini pemenagnya 
si B. Dan ini sudah diindikasikan oleh 
KPPU,” kata Sigit. 

akibatnya, Pemprov DKI memutus 
sepuluh paket kontrak dengan para 
pemenang tender dan meminta agar 
uang muka sebesar 20 persen yang sudah 
digelontorkan kepada pihak perusahaan 

pemenang tender, dikembalikan. “Uang 
muka 20 persen yang nominalnya sebesar 
Rp 106 milia itu yang kami putuskan 
harus dikembalikan ke Pemprov,” 
katanya. Hasilnya, hingga saat ini 
baru dua perusahaan saja yang sudah 
mengembalikan uang muka ke kas daerah 
Penprov DKI Jakarta.

adapun paket kontrak PT Putriasi 
Utama Sari dengan Pemprov DKI Jakarta 
adalah untuk pengadaan 12 unit bus 
senilai Rp 40 miliar. menuruit Sigit PT 
Putriasi Utama Sari meminta Pemprov DKI 
melunasi biaya pengadaan bus karena 
merasa tidak ikut dalam persekongkolan 
kasus korupsi itu.

Namun, Pemprov DKI tetap mengacu 
kepada putusan KPPU yang menyebut 
semua proses lelang pengadaan 
bus Trans Jakarta tahun 2013 adalah 
persekongkolan. Selain itu Pemprov DKI 
Jakarta juga bersandar pada laporan hasil 
pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan 
Pemprov DKI Jakarta.

adapun hasil pemeriksaan BPK 
atas pengadaan barang Pemprov DKI 
Jakarta tersebut  antra lain mendapatkan 
sejumlah temuan yang mengungkapkan 
bahwa dalam pengadaan armada Trans 
Jakarta dan bus medium tahun 2013 pada 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta  tidak 
sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini 
kewajarannya senilai Rp118,4 miliar dan 
Rp43,8 miliar.

Permasalahan itu terjadi karena, HPS 
bus yang disusun oleh penangungjawab 
dan Tim Pelaksana Kegiataan Perencanaan 
BPPT tidak bersadarkan metode 
survei harga yang memadai dan tidak 
dikalkulasikan secara keahlian dan 
untuk HPS articulated bus survey harga 
cenderung dilakukan pada produk/merk 
negara China.

Selanjutnya HPS bus medium yang 
disusun oleh penanggung-jawab dan 
Tim Pelaksana Kegiatan bus medium 
BPPT tidak dikalkulasikan secara 
keahlian berdasar data yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan PPK tidak 
melaksanakan kajian atas usulan HPS. 
Selanjutnya Pekerjaan Utama pada 10 
dari 14 paket pengadaan jasa konstruksi 

UmUm
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busway dan empat paket pengadaan 
konstruksi bus medium tahun 2013 tidak 
dilaksanakan oleh perusahaan pemenang 
lelang yang menjadi lead form.

Pengguna anggran dan panitia 
pengadaan Dinas Perhubungan 
menentukan persyaratan peserta 
pelelangan pekerjaan konstruksi secara 
diskriminatif dan dengan pertimbangan 
tidak obyektif. Selain itu Panita Pengadaan 
Dinas Perhubungan lemah dalam 
melakukan prosedur pemilahan dalam 
rangka meyakini penyedia barang telah 
memenuhi persyaratan.

Kuat dugaan telah terjadi pengaturan 
harga penawaran oleh peserta lelang 
yang menjadi peserta pada pengadaan 
articulated bus/single bus dan terdapat 
indikasi persaingan horizontal 
antarperusahaan peserta lelang paket 
pengadaan single bus dan seluruh 
pengadaan paket bus sedang tahun 2013.

PT ID yang memenangkan paket 
pengadaan bus busway dan satu 
paket pengadaan bus sedang tahun 
2013, total senilai Rp240,22 miliar dan 
Rp97,4 miliar, telah dinyatakan terbukti 
melakukan persekongkolan horizontal 
dan telah dikenakan sanksi oleh KPPU atas 
pengadaan alat berat/alat bantu di Balai 

Pelaksanaan Jl Nasional vII  Direktorat  
Bina marga Kementrian Pekerjaan Umum 
Ta- 2011.

Pemenang lelang articulatet Bus 
Paket III dan Paket v dan bus single paket II, 
III, Iv dan v dan seluruh pemenang lelang 
paket pengadaan bus sedang tahun 2013 
bekerjasama dengan perusahaan yang 
bergabung dalam “New armada Group” 
dan tiga perusahaan yang tergabung 
dalam grup tersebut pernah terlibat Kasus 
Tipikor pengadaan bus tahun 2003 dan 
2004 di dinas perhubungan yang sudah 
divonis di Pengadilan Tipikor.

Harga pengadaan bus dan bus 
medium tahun 2013 tidak bisa diyakini 
kewajarannya masing-masing senilai, 
Rp118,4 miliar dan Rp43,87 miliar. 
Pengadaan single bus paket I , II, III, Iv 
dan v tidak bisa diyakini kewajarannya 
sebesar Rp43,95 miliar. Pengadaan bus 
sedang paket I, II, III, Iv, v tidak bisa diyakini 

kewajarannya sebsar Rp43,87 miliar.
atas permasalahan tersebut BPK 

merekomendasikan pembatalan 
kesepakatan antara penyedia barang 
dengan Dishub DKI. Selain itu BPK 
merekomendasikan agar Pemprov DKI 
Jakarta mendesak supaya penyedia 
barang mengembalikan uang muka 

delapan paket kegiatan pengadaan 
bus Ta 2013 ke kas daerah yang belum 
direalisasikan sebesar Rp106 miliar.  

Sedangkan terkait putusan KKPU, 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 
april 2017  juga menolak permohonan 
keberatan atas putusan KPPU No. 15/
KPPU-I/2014 tentang pelanggaran dalam 
tender bus Trans Jakarta (medium bus, 
single bus, dan articulated bus) Tahun 
anggaran 2013. Dalam putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu 
para peserta tender dinyatakan melanggar 
UU No. 5 tahun 1999 terkait dengan 
persekongkolan tender.

Selanjutnya dalam amar putusannya, 
Ketua majelis Hakim PN Jakarta Pusat 
Budi Hertyanto mengatakan ada bukti 
kedekatan dan korelasi antarperusahaan, 
kesamaan alamat internet protocol dalam 
melakukan akses ke lPSe DKI Jakarta.

“menolak permohonan keberatan 
dan menguatkan keputusan KPPU No. 15/
KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran 
UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan 
Pengadaan Bus TransJakarta mulai dari 
medium bus, single bus, dan articulated 
bus,” tuturnya. majelis menilai, berdasarkan 
bukti-bukti yang dilampirkan dalam 
jawaban KPPU atas gugatan keberatan 
tersebut, telah membuktikan adanya 
koordinasi dalam keikutsertaan tender bus 
TransJakarta.

Selain itu, gugatan keberatan 
ini dianggap tidak beralasan untuk 
dikabulkan. “Hal ini menciptakan 
persaingan semu dan menghambat 
persaingan usaha yang sehat,” tambahnya.

majelis hakim menghukum pemohon 
keberatan PT Industri Kereta api (INKa), PT 
Korindo motors, PT Putera adi Karyajaya, 
PT Putriasi Utasma Sari, PT mayapada auto 
Sempurna, PT Srikandi metropolitan, PT 
San abadi, PT Saptaguna Dayaprima, dan 
PT antar mitra Sejati untuk membayar 
biaya perkara.

Untuk pemohon lain yang mengajukan 
keberatan tetapi tidak pernah hadir dalam 
persidangan, dianggap telah melepaskan 
haknya dalam permohonan ini, yakni PT 
adi Tehnik equipindo, PT Ibana Raja, dan 
PT viola Inovasi Berkarya.  (bd) 
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Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melantik Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan Kode 
Etik (MKKE) yang baru yaitu; Anggota BPK Agus Joko Pramono sebagai ketua dan Anggota BPK Isma 

Yatun sebagai anggota, serta dua tokoh dari luar BPK. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Sidang Badan, 
Kantor Pusat BPK, Jakarta, 20 Juni 2017. Tampak hadir dalam pelantikan, Wakil Ketua BPK Bahrullah 

Akbar dan Ketua dan Anggota MKKE periode sebelumnya.
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Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara 
mengadakan Media 
Visit ke Kantor Kompas, 
Palmerah, Jakarta, 7 Juli 
2017. Ikut mendampingi 
Sekjen  BPK Hendar 
Ristriawan, Tortama 
Bidang Investigatif I 
Nyoman Wara, serta 
Kabiro Humas dan Kerja 
Sama Internasional Yudi 
Ramdan.
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Pada 10 Juli 2017, di Kantor Pusat PT Pelindo III (Persero), Surabaya, Jawa Timur, 
Anggota BPK Achsanul Qosasi menyerahkan LHP PDTT atas 

Pelindo III Kepada Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra.
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www.bpk.go.id

Kunjungi situs dan dapatkan informasi

 TENTANG BPK RI  MEDIA PUBLIKASI 
 HASIL PEMERIKSAAN  BERITA INFORMASI 

 PENGADUAN MASYARAKAT  KANTOR PERWAKILAN PROVINSI
  DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
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