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Dari Semanggai 
hingga Frekuensi 

Pernahkah Anda melintas di “Jembatan Semanggi 2”? Memang, secara estetika, 
proyek itu menutupi situs Jembatan Semanggi yang dirintis dan dibangun di era Bung 
Karno tahun 60-an. Akan tetapi, jembatan itu dalam beberapa hal, memudahkan akses 
lalu-lintas, dan sedikit mengurangi kemacetan.

Siapa sangka, proyek megah yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu, bermasalah 
dari sisi audit keuangan. Menarikanya, meski tercatat sebagai proyek Pemprov DKI 
Jakarta, biaya pembanguan Simpang Susun Semanggi tidak menggunakan Anggaran 

Pendapatan 
Belanja Daerah 
(APBD) DKI 
Jakarta. 
Sebaliknya, 
proyek yang 
menghabiskan 
dana Rp 345,067 
miliar itu dibiayai 
dari dana 
kompensasi 
atas kelebihan 
koefisien luas 
bangunan (KLB) 
PT Mitra Panca 
Persada, anak 
perusahaan asal 

Jepang, Mori Building Company.
Alhasil, BPK menemukan adanya benturan aturan antara Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pergub Nomor 175 Tahun 2015 tentang 
Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Topik 
ini kami sorot dalam Laporan Utama Warta BPK edisi November ini.

Selain itu, belakangan (dan era mendatang) soal frekuensi akan menjadi masalah. 
Benar, di era digital dan era modern, semua produk jasa maupun layanan yang 
berbasis frekuensi, akan semakin meningkat. Ini tentu akan mengakibatkan banyak 
kepentingan. Banyaknya kepentingan berpotensi mendatangkan konflik. Dan bibit 
konflik pengaturan frekuensi itu sudah tampak. Ini kami potret dalam Laporan Khusus.

Selanjutnya, sejumlah rubric hadir memotret sejumlah potret audit, baik audit 
keuangan, kinerja maupun PDTT. Selain, berita ke-BPK-an lainnya. Selamat menikmati. 
***
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Pengelolaan dana Pengenaan komPensasi terhadaP PelamPauan nilai koefisien lantai Bangunan (klB) dinilai 
tidak memadai. selain tidak transParan, dana komPensasi itu juga digunakan tanPa melalui mekanisme aPBd. 
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Menyoal Transparansi proyek 
koMpensasi di dki jakarTa

Pengelolaan dana Pengenaan komPensasi terhadaP PelamPauan nilai koefisien lantai 

Bangunan (klB) dinilai tidak memadai. selain tidak transParan, dana komPensasi itu 

juga digunakan tanPa melalui mekanisme aPBd. sudah Begitu, dalam menentukan 

fasilitas PuBlik yang akan didanai dari Penerimaan klB, tidak meliBatkan dewan 

Perwakilan rakyat daerah (dPrd), taPi hanya ditentukan di raPat PimPinan guBernur.

Transparansi  
proyek kompensasi 
di dki jakarTa
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S impang Susun Semanggi 
sudah diresmikan presiden 
Joko Widodo, 17 agustus 2017. 
Jembatan yang melingkar 

di jantung ibu Kota itu menjadi salah 
satu ikon Jakarta. Tak heran bila saat 
meresmikan jembatan itu Jokowi 
mengaku bangga dengan pembangunan 
simpang susun Semanggi. Selain waktu 
pembangunannya kurang dari setahun, 
simpang susun itu juga dapat mengurai 
kemacetan di ibu Kota. pembangunan 
Simpang Susun Semanggi, dimulai 
pada periode Basuki Tjahaja purnama 
menjabat gubernur DKi Jakarta.

menariknya, meski tercatat 
sebagai proyek pemprov DKi Jakarta, 
biaya pembanguan Simpang Susun 
Semanggi tidak menggunakan anggaran 
pendapatan Belanja Daerah (apBD) 
DKi Jakarta. Sebaliknya, proyek yang 

menghabiskan dana Rp 345,067 miliar 
itu dibiayai dari dana kompensasi atas 
kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) 
pT mitra panca persada, anak perusahaan 
asal Jepang, Mori Building Company.

Seperti diketahui, KLB merupakan 
instrumen penataan ruang yang diatur 
Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 
tentang penataan Ruang. menurut UU ini 
pengembang hanya bisa membangun 
dengan luas dan tinggi bangunan sesuai 
ketentuan yang tertuang dalam izin yang 
diberikan. namun apabila ada kelebihan 
luas bangunan, pengembang wajib 
membayar kompensasi atau semacam 

denda. Dengan cara ini, pemprov DKi 
dapat mendorong para pengembang 
untuk lebih tertib membangun sesuai izin 
yang diberikan. Selain itu adanya dana 
kompensasi itu pemprov DKi memiliki 
tambahan anggaran untuk melakukan 

pembangunan sejumlah infrastruktur. 
Bagi pemprov DKi, kebijakan KLB 

tersebut tertuang dalam pergub nomor 
175 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Kompensasi terhadap pelampauan nilai 
Koefisien Lantai Bangunan. melalui aturan 
itu, pengembang diminta membuat 
fasilitas umum dan fasilitas sosial jika 
ingin menambah KLB. pembangunan 
fasilitas itu juga berdasarkan kebutuhan 
pemprov DKi Jakarta. 

Belakangan, pengelolaan dana KLB 
mengundang kritik. pengelolaan dana 
kompensasi itu dianggap melanggar 
sejumlah aturan. Karena itu sejumlah 

kalangan meminta pengelolaan dana CSR 
dan KLB yang sempat menjadi primadona 
di era kepimpinan Basuki Tjahaja, itu, 
harus dievaluasi.  

Tuntutan itu salah satunya, datang 
dari Wakil Ketua DpRD DKi, muhamad 

 Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi yang tinggi kepada kontraktor pelaksana pembangunan proyek pengembangan infrastruktur simpang susun Semanggi, 
Jakarta Pusat. Apresiasi tersebut diberikan karena pembangunan jalan sepanjang 1,8 kilometer tersebut berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
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Taufik. menurutnya, selama ini 
pengelolaan dana CSR dan KLB kurang 
transparan terkait penyerapannya ke 
apBD. Bahkan kata Taufik, pengelolaan 
keuangan KLB tidak sesuai Undang-
Undang nomor 58 Tahun 2005 mengenai 
pengelolaan keuangan daerah dan 
UU nomor 17 Tahun 2003 mengenai 
keuangan negara. 

penyebabnya, menurut Taufik, 
karena di era gubernur Basuki Tjahaja, 
dana CSR dan KLB digunakan tanpa 
melalui mekanisme apBD. pemprov 

DKi hanya melakukan taksiran setelah 
proyek-proyek yang menggunakan dana 
CSR dan KLB rampung. Taufik menilai 
ada sejumlah pasal yang dilanggar. Di 
antaranya pasal 4 ayat 2 UU 58 Tahun 
2005. Di sana disebutkan, ‘pengelolaan 
keuangan daerah dilaksanakan 
dalam suatu sistem terintegrasi yang 
diwujudkan dalam apBD yang setiap 
tahun ditetapkan dengan peraturan 
daerah”. Selanjutnya, pasal 17 ayat (1) 
UU 58 Tahun 2005 berbunyi ‘Semua 
penerimaan dan pengeluaran daerah 
baik dalam bentuk uang, barang, dan 
atau jasa dianggarkan dalam apBD.’

Berbekal klausul itu, menurut Taufik 

pendapatan CSR dan KLB, sebelum 
dikelola seharusnya masuk dulu ke apBD 
DKi Jakarta. namun di era Basuki Tjahaja, 
CSR dan KLB dikerjakan lebih dulu oleh 
pengembang, baru kemudian ditaksir 
nilainya setelah proyek rampung oleh 
pemprov DKi. “Stop dulu penggunaan 
CSR untuk pembangunan,’’ tegas Taufik. 

protes serupa juga datang dari Ketua 
Komisi D DpRD DKi Jakarta, iman Satria. 
menurutnya, ketentuan KLB sudah 
ditetapkan dalam peraturan Daerah 
(perda) nomor 1/2014 tentang Rencana 

Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi 
(RDTR-pZ). namun perda ini dipatahkan 
oleh pergub nomor 175/2015 tentang 
pengenaan Kompensasi terhadap 
pelampauan nilai Koefisien Lantai 
Bangunan, sebagaimana diubah 
menjadi pergub nomor 251/2015 dan 
pergub pengelolaan KLB, BpK telah 
melakukan pemeriksaan terhadap 
laporan keuangan pemda DKi Tahun 
2016. Hasilnya, BpK menemukan 
sejumlah persoalan dalam pengelolan 
dana kompensasi KLB. menurut BpK 
tata kelola penerimaan pendapatan dari 
Kompensasi pelampauan nilai KLB dan 
Sanksi pelampauan nilai Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) belum memadai. 
ada sejumlah kelemahan yang 

ditemukan BpK dalam pengelolaan 
pendapatan kompensasi pelampauan 
nilai KLB. Salah satunya, dalam 
menentukan prioritas penyediaan 
fasilitas publik yang akan didanai dari 
penerimaan KLB, tidak melibatkan DpRD, 
tapi hanya ditentukan di Rapat pimpinan 
gubernur. 

Selain itu BpK menilai, proses 
pengadaan aset berupa fasilitas publik 
yang akan diserahkan oleh pengembang 

sepenuhnya menjadi 
kewenangan 
pengembang. Dalam 
perjanjian pemenuhan 
kewajiban antara 
pemprov DKi Jakarta 
dan pengembang 
menyatakan bahwa 
dalam pelaksanaan 
pemenuhan bentuk 
kompensasi seluruhnya 
diserahkan kepada 
pengembang. pemprov 
DKi Jakarta hanya 
melakukan pemeriksaan 
teknis terhadap bentuk 
kompensasi setelah 
selesai dilaksanakan. 

meski begitu, sebelum 
penandatanganan 
Berita acara Serah 
Terima (BaST), terhadap 
bentuk kompensasi 
yang diserahkan kepada 
pemprov DKi Jakarta, 

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan 
teknis oleh SKpD terkait. Sebelumnya 
juga dilakukan penilaian dari Kantor 
Jasa penilai publik (KJpp) yang diusulkan 
pengembang. Hasil penilaian KJpp 
tersebut ditetapkan sebagai nilai bentuk 
kompensasi KLB.

Dengan begitu, dalam pelaksanaan 
pengadaan aset berupa fasilitas publik 
pemprov DKi Jakarta tidak dilibatkan 
dalam proses pengadaan barang yang 
akan diserahkan. mulai dari perencanaan 
pengadaan, persiapan pemilihan 
penyedia, proses pemilihan penyedia, 
evaluasi penawaran dan pengumuman 
pemenang, pelaksanaan kontrak, hingga 

Kantor Pemprov DKI Jakarta. 

6 - 13 LAPORAN UTAMA.indd   8 12/23/2017   8:25:40 AM



9NOVEMbEr 2017 WArTA BPK

LAPORAN UTAMA

pembayaran prestasi pekerjaan. 
proses tersebut, menurut BpK, 

pemprov DKi Jakarta berisiko tidak 
dapat menilai proses dan kualitas hasil 
pengadaan barang dan jasa. Selain itu, 
penilaian terlebih dahulu atas aset yang 
akan diserahkan dari KJpp yang diusulkan 
pengembang dapat mengakibatkan hasil 
penilaian yang diperoleh tidak dapat 
dijamin objektivitasnya.

Selain itu BpK juga menilai, pemprov 
DKi belum memiliki kebijakan yang jelas 
dan konsisten dalam menentukan bentuk 
dan pihak penerima kompensasi KLB. BpK 
mencatat, pemprov DKi telah mengatur 
pengenaan kompensasi terhadap 
pelampauan nilai KLB melalui pergub. 
Tapi pergub tersebut telah mengalami 
beberapa kali perubahan. Bahkan sejak 
pertama ditetapkan mei 2015, pergub 
tersebut sudah tiga kali mengalami 
perubahan. mulai dari pergub nomor 
175 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Kompensasi terhadap pelampauan 
nilai Koefisien Lantai Bangunan, hingga 
pergub nomor 210 Tahun 2016 tentang 
perubahan Ketiga atas peraturan 
gubernur nomor 175 Tahun 2015. 

Sedangkan hasil pemeriksaan BpK 
terhadap pergub mengenai pengenaan 
Kompensasi terhadap pelampauan nilai 
KLB, diketahui bahwa pemprov DKi 
Jakarta tidak menetapkan kebijakan yang 
jelas dan konsisten sebagai pedoman 
menentukan bentuk dan pihak penerima 
kompensasi pelampauan nilai KLB.

tidak akuntabel dan 
transparan 

Seperti diketahui, dalam Laporan 
Keuangan pemda (LKpD) pemprov DKi 
Tahun 2016 menyebutkan, pendapatan 
kompensasi pelampauan nilai KLB 
disebutkan senilai Rp1,78 triliun. 
pendapatan tersebut diketahui dari 
enam pengembang. namun hanya pT SL 
yang memberikan kompensasi berupa 
pekerjaan rehab yang manfaatnya 
diterima instansi di luar pemprov DKi 
Jakarta. 

Sebelumnya pT SL mengajukan 
permohonan peningkatan KLB kepada 
pemprov DKi Jakarta pada 26 agustus 
2015. pangajuan permohonan itu dibahas 

dalam Forum Rapim dengan gubernur 
DKi Jakarta beserta SKpD terkait pada 
17 September 2015. Selanjutnya pada 
4 april 2016 Kepala Dpm-pTSp/BpTSp 
provinsi DKi Jakarta membuat nota 
Dinas. isinya mengenai tindak lanjut 
laporan asisten pembangunan dan 
lingkungan hidup Sekretariat Daerah 
provinsi DKi Jakarta terkait substansi 
bentuk kompensasi pelampauan nilai KLB 
yang akan dicantumkan dalam perjanjian 
pemenuhan Kewajiban (ppK) antara 
pemprov DKi Jakarta dan pT SL. Dalam 
nota Dinas disebutkan, kompensasi pT 
SL berupa rehabilitasi gedung KpU dan 
Bawaslu beserta fasilitasnya. 

pada saat pT SL mengajukan 
permohonan pelampauan nilai KLB, 

payung hukum yang berlaku saat 
itu adalah pergub nomor 175 Tahun 
2015 tentang pengenaan Kompensasi 
terhadap pelampauan nilai KLB dan 
peraturan gubernur nomor 251 Tahun 
2015 tentang perubahan pertama atas 
peraturan gubernur nomor 175 Tahun 
2015.  

Kedua peraturan gubernur tersebut, 
belum mengatur penyediaan lahan 
pembangunan dan perbaikan sarana dan 
prasarana pemerintah lainnya. pergub 
nomor 251/2015, misalnya, menyebutkan 
kompensasi pelampauan KLB ditetapkan 
dalam delapan jenis bentuk penyediaan 

fasilitas publik. Seperti penyediaan 
lahan, membangun RTH publik, rumah 
susun sewa, menyediakan prasarana 
dan sarana kota dan penyediaan fasilitas 
penyeberangan. 

Karena itu belakangan, pemprov DKi 
Jakarta melakukan perubahan pergub 
nomor 175/2015 dan pergub nomor 
251/2015 menjadi pergub nomor 119 
Tahun 2016. Dalam pergub yang baru ini, 
jumlah bentuk penyediaan fasilitas publik 
berubah menjadi enam jenis. penyediaan 
fasilitas publik pada aset pemerintah 
Daerah sudah tidak tercantum, tetapi 
diubah menjadi penyediaan fasilitas 
publik diutamakan pada lahan milik 
pemerintah Daerah. “Hal ini menunjukkan 
bahwa perubahan pergub dibuat 

untuk mengakomodir pemenuhan 
kebutuhan bentuk kompensasi KLB,” 
tulis BpK dalam LHp-nya. 

Selanjutnya, pada 7 Juni 2016, 
pT SL dan pemprov DKi Jakarta 
menandatangani perjanjian 
pemenuhan Kewajiban (ppK). Di 
sana disebutkan, salah satu bentuk 
kompensasi berupa Rehab gedung 
Kantor Sekretariat Komisi pemilihan 
Umum (KpU) serta Badan pengawas 
pemilu (Bawaslu) provinsi dan panitia 
pengawas (panwas) provinsi DKi 
Jakarta. 

Karena itu BpK menilai pemprov 
DKi Jakarta tidak memiliki skala 
prioritas yang terukur dan konsisten 
dalam menentukan bentuk 
kompensasi dan pihak penerima 
kompensasi. pemprov DKi Jakarta 
melakukan perubahan terhadap 

jenis kompensasi dan pihak penerima 
kompensasi hanya berdasarkan 
kebijakan yang diputuskan dalam forum 
Rapim gubernur. Sedangkan peraturan 
gubernur yang dijadikan payung hukum, 
dapat dilakukan perubahan sesuai 
dengan kondisi yang ada pada saat itu.

Sedangkan terkait pemeriksaan 
terhadap mutasi aset Fasilitas Sosial 
dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum), BpK 
menemukan adanya penerimaan aset 
Fasos Fasum Tahun 2016 yang berasal 
dari pemberian persetujuan penyediaan 
lahan pengganti atas pelampauan KDB 
oleh pT OKU.

Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik
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Sebelumnya, dalam rangka 
perluasan gedung perkantoran, pT OKU 
mengajukan permohonan pengurusan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Oleos 2 
dengan kompensasi perubahan Rencana 
Umum Tata Ruang (RUTR). Sesuai rencana 
pola ruang dalam perda nomor 1 Tahun 
2014 intensitas KDB pada gedung 
perkantoran pT OKU adalah sebesar 
30% dan atas rencana perluasan pT OKU 
mengajukan usulan KDB menjadi 49,37%.

Selanjutnya, permohonan pT OKU 
dibahas dalam Rapat pimpinan Badan 
Koordinasi penataan Ruang Daerah 
(Rapim BKpRD) pada 9 September 2014. 
pada 11 Desember 2014, gubernur 
mengeluarkan persetujuan prinsip 
nomor 6425/-1.711 perihal persetujuan 
prinsip penyediaan Lahan pengganti atas 
pelampauan KDB oleh pT OKU. Dalam 
persetujuan prinsip tersebut, gubernur 
menyetujui permohonan pT OKU untuk 
menyediakan lahan pengganti sebagai 
kompensasi atas pelampauan KDB yang 
semula 30% menjadi 49,37%;

namun berdasarkan hasil 
perhitungan kembali Dinas penataan 
Ruang terhadap bangunan eksisting 
pada lokasi yang diusulkan pT OKU, 
diketahui terdapat kelebihan intensitas 
pemanfaatan ruang. Yakni kelebihan 
KLB sebesar 526,82 m2, kelebihan KDB 
sebesar 225,4 m2, Kekurangan KDH 
sebesar 175 m2. Kelebihan KTB sebesar 
218,75 m2. Karena itu pada 18 Desember 
2014, BKpRD kembali menggelar 
rapat untuk membahas permohonan 
pengurusan SLF gedung Oleos 2 dengan 
kompensasi pemberian lahan pengganti. 

Selanjutnya, pada 26 maret 2015, 
pT OKU menyerahkan lahan pengganti 
seluas 400 m2 berikut konstruksinya 
berupa pagar BRC dan tiang kolom 
beton. Lahan pengganti tersebut di Jalan 
Kebagusan Besar Kelurahan Kebagusan, 
Kecamatan pasar minggu, Jakarta Selatan.

alhasil, pada 16 September 2015, 
gubernur mengeluarkan persetujuan 
prinsip nomor 997/-1.711 perihal 
persetujuan prinsip penyediaan Lahan 
pengganti atas pelampauan intensitas 
Bangunan gedung Oleos 2. Dalam 
persetujuan prinsip tersebut, gubernur 
pada prinsipnya menyetujui permohonan 

pT OKU untuk menyediakan tambahan 
lahan pengganti seluas ±1.788,19 m2 
atas pelampauan intensitas bangunan 
dan penerbitan SLF. pada 23 Desember 
2015, pT OKU menyerahkan tambahan 
lahan pengganti seluas 1.788,19 m2 
berikut konstruksinya berupa pagar 
BRC dan penanaman lahan fasos fasum 
(pHU). Lahan pengganti tersebut berada 
di Jalan Kebagusan Besar RT 004 RW 006, 
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan pasar 
minggu, Jakarta Selatan.

Belakangan Badan pertanahan 
nasional (Bpn) menerbitkan Sertifikat Hak 
pakai atas lahan pengganti seluas 400 
m2. Bpn juga menerbitkan Sertifikat Hak 

milik (SHm) atas lahan pengganti seluas 
1.788,19 m2. pemegang hak kedua lahan 
tersebut adalah pemprov DKi Jakarta.

menurut BpK, pemprov DKi Jakarta 
belum memiliki aturan terkait pengenaan 
kompensasi pelampauan KDB dan 
tata cara perhitungan atas pengenaan 
kompensasi KDB serta bentuk dan jenis 
kompensasi yang harus diserahkan 
pengembang. Tahun 2017, pemprov DKi 
Jakarta telah menerbitkan pergub nomor 
41 Tahun 2017 tentang pengembalian 
pemenuhan intensitas melalui Lahan 
pengganti prioritas penyediaan fasilitas 
publik dari Kompensasi pelampauan.

Selain itu BpK juga menilai, 
nilai KLB ditetapkan dalam forum 
Rapim gubernur kurang menjamin 

kesesuaian penggunaan pendapatan 
untuk memenuhi kebutuhan prioritas 
masyarakat DKi Jakarta. BpK juga menilai, 
penerimaan pendapatan Daerah dari 
Kompensasi pelampauan nilai KLB dan 
Sanksi pelampauan nilai KDB kurang 
akuntabel dan transparan dalam 
penyajian laporan keuangan. Barang 
yang diserahkan berpotensi tidak sesuai 
dengan kualitas, spesifikasi, dan harga 
yang diharapkan.

Hal tersebut terjadi karena menurut 
BpK belum ada perda yang dilengkapi 
SOp yang mengatur tata kelola 
pendapatan berupa aset yang berasal 
dari Kompensasi pelampauan nilai 
KLB dan Sanksi pelampauan nilai KDB 
serta integrasi pertanggungjawaban 
pendapatan berupa aset ke dalam apBD 
provinsi DKi Jakarta.

menindaklanjuti temuan BpK 
tersebut, Kepala Biro penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa 
terkait sanksi pelampauan nilai KDB telah 
diterbitkan peraturan gubernur nomor 
41 Tahun 2017 tentang pengembalian 
pemenuhan intensitas melalui 
penyerahan Lahan pengganti.

Sedangkan untuk menjamin 
tata kelola keuangan daerah yang 
transparan dan akuntabel, Badan 
pengelola Keuangan Daerah, Badan 
pengelola aset Daerah, dan Biro 
penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
akan melakukan koordinasi dalam 
pengelolaan pendapatan yang berasal 
dari Kompensasi pelampauan nilai KLB 
dan Sanksi pelampauan nilai KDB.

meski begitu, BpK merekomendasikan 
kepada gubernur agar memerintahkan 
Kepala Biro penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup untuk menyusun SOp 
terkait penetapan prioritas penggunaan 
kompensasi pelampauan nilai KLB dan 
sanksi pelampauan nilai KDB yang 
melibatkan DpRD. 

gubenur juga diminta 
memerintahkan Tim anggaran 
pemerintah Daerah (TapD) melakukan 
komunikasi dengan DpRD terkait 
pembahasan prioritas alokasi 
pendapatan berupa aset yang berasal 
dari Kompensasi pelampauan nilai KLB 
dan Sanksi pelampauan nilai KDB.  (bw)
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naSiB proyek reklamasi teluk 
Jakarta, masih terkatung-
katung. gubenur DKi Jakarta, 
anis Baswedan akan mengkaji 

ulang proyek yang dibiayai dari kontribusi 
tambahan para pengembang. ia ingin 
memastikan seluruh proses reklamasi 

akan di-review lagi. meski begitu anis 
belum secara tegas akan membatalkan 
program pengurugan teluk Jakarta itu.

Sebelumnya proyek reklamasi 
memang sempat mengundang 
kontroversi. maklum proyek itu memang 
belum memiliki kekuatan hukum yang 

konTribusi TaMbahan 
proyek reklaMasi
Badan Pemeriksaan keuangan (BPk) menilai Perda 

tentang PendaPatan dari tamBahan kontriBusi 

reklamasi Pantai utara jakarta Belum disahkan, 

taPi Pemegang sudah mengantongi izin reklamasi 

untuk memBangun asset kontriBusi reklamasi.

kuat. Hingga saat ini, proyek reklamasi itu 
hanya mengacu pada perjanjian pemprov 
DKi dengan perusahaan pengembang. 
Landasan hukum yang seharusnya diatur 
dalam peraturan daerah hanya dibuat 
dalam bentuk perjanjian kerjasama. 
perjanjian tersebut dibuat berdasar acuan 
Keputusan presiden nomor 52 Tahun 1995 
tentang Reklamasi pantai Utara Jakarta. 

Dalam perjanjian itu, disebutkan 
bahwa para pengembang wajib 
memberikan kontribusi tambahan. meski 
demikian, tidak dijelaskan lebih rinci 
bentuk kontribusinya seperti apa. 
mantan gubernur DKi Jakarta Basuki 
Tjahaja purnama (ahok) pernah 
menjelaskan, pada perjanjian pertama, 
terdapat tambahan kontribusi, kewajiban 

Reklamasi Pantai Utara
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fasilitas umum dan fasilitas sosial, 
serta kontribusi 15 persen kepada 
pengembang. namun, tidak dipaparkan 
bentuk kontribusi tambahan itu.

Begitu juga di era  pelaksana tugas 
(plt) gubernur DKi Jakarta Djarot Saiful 
Hidayat, pengerjaan proyek reklamasi 
di Teluk Jakarta itu memberlakukan 
kontribusi tambahan sebesar 15 persen 
kepada para pengembang. nantinya, 
ketentuan mengenai kontribusi tambahan 
pengembang itu dapat dimasukkan 
dalam revisi peraturan Daerah Rencana 
Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis pantai 

Utara.  Karena itu kontribusi tambahan 15 
persen ini sifatnya harus mengikat. Djarot 
mengharapkan dimasukkan ke dalam 
perda. Tapi teknisnya ia akan menyerahkan 
kepada gubernur anies Baswedan.  

menurut Djarot, pemda DKi Jakarta 
akan mendapat potensi pendapatan 
pemerintah provinsi DKi Jakarta dari 
tambahan kontribusi 15 persen. pemprov 
DKi bisa mendapat Rp 48 triliun jika 
kontribusi tambahan disetujui 15 persen. 

Keuntungan lain, kata Djarot, akan 
didapat dari kewajiban pengembang 
pulau reklamasi di Teluk Jakarta 
memberikan lima persen lahan yang 
bisa digunakan pemprov DKi untuk 
membangun dermaga, rumah susun, dan 
berbagai fasilitas publik lainnya. 

Untuk itu saat ia menjadi pLT gubenur 
DKi Jakarta, ia mendorong DpRD DKi 
Jakarta segera membahas dua rancangan 
peraturan daerah (Raperda) terkait 
reklamasi yang tertunda, yakni Raperda 
tentang Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-
pulau Kecil (ZWp3K) serta revisi perda Tata 
Ruang Kawasan Strategis pantai Utara 
Jakarta.

DpRD DKi sempat membahas dua 
Raperda itu. Dalam pembahasan raperda 
pasal yang mengatur tentang kontribusi 
tambahan sempat menjadi kendala. 
Beberapa anggota Dewan menilai 

kontribusi tambahan sebesar 15 persen 
yang dibebankan kepada pengembang 
sangat merugikan pengembang. 
Sebaliknya, DpRD meminta kontribusi 
bagi pengembang cukup 5 persen saja.

Belakangan pembahasan dihentikan 
karena salah satu anggotanya, mohamad 
Sanusi, terjaring operasi tangkap 
tangan KpK karena kasus suap pasal 
Raperda. Ketua Komisi D DpRD DKi itu 
diduga menerima suap dari pT agung 
podomoro Land terkait pembahasan 
Raperda tersebut. pihak pengembang 
diduga bermotif ingin mengurangi angka 
tambahan kontribusi lewat DpRD. KpK 
masih melakukan penyidikan terkait kasus 
ini.

izin tanpa dasar
Di tengah kontroversi proyek 

reklamasi, BpK menemukan sejumlah 
persoalan dalam proyek reklamasi pantai 
utara itu. Salah satunya perda tentang 
pendapatan dari Tambahan Kontribusi 
Reklamasi pantai Utara Jakarta belum 
disahkan, namun pemprov DKi Jakarta 
telah memerintahkan pemegang izin 
Reklamasi membangun asset kontribusi 
reklamasi.

Data yang diperoleh BpK 
menyebutkan ada 10 pengembang 
yang telah memiliki persetujuan prinsip 
gubernur selama kurun waktu Tahun 
2014 hingga 2016. pemprov DKi Jakarta 
telah memberikan penugasan kepada 
para pemegang izin reklamasi untuk 
membangun asset sebagai pemenuhan 
atas tambahan kontribusi reklamasi. 
Dari penugasan tersebut, terdapat dua 
pemegang izin yang telah menyerahkan 
aset kontribusi reklamasi kepada 
pemprov DKi Jakarta, yaitu pT mWS dan 
pT JKp.

Sedangkan hasil pemeriksaan 
terhadap Sistem pengendalian intern 
tata kelola penerimaan pendapatan 
yang berasal dari Tambahan Kontribusi 
Reklamasi pantai Utara Jakarta pada 
pemprov DKi Jakarta, BpK menemukan 
sejumlah kelemahan. Di antaranya belum 
adanya dasar hukum dan kesepakatan 
nilai Tambahan Kontribusi Reklamasi 
secara keseluruhan yang harus diserahkan 
oleh pengembang. pemeriksaan 
menunjukkan bahwa belum terdapat 
aturan berupa peraturan Daerah atau 
peraturan turunannya berupa peraturan 
gubernur sebagai dasar hukum yang 
menjadi landasan penerimaan Tambahan 
Kontribusi Reklamasi. Hasil konfirmasi 
BpK kepada Biro penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup, diketahui, saat ini 
Raperda sudah dibuat tetapi belum 
disahkan menjadi peraturan Daerah.

Selanjutnya menurut BpK, tambahan 
Kontribusi Reklamasi yang telah 
mendapatkan persetujuan prinsip dari 
gubernur hanya merupakan sebagian 
dari Tambahan Kontribusi Reklamasi 
yang akan diserahkan oleh pengembang. 
Belum diketahui dasar perhitungan nilai 
Tambahan Kontribusi Reklamasi secara 

(Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
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keseluruhan yang harus diserahkan 
pengembang kepada pemprov DKi 
Jakarta.

BpK juga menemukan belum 
adanya  perikatan kerjasama yang 
legal antara pemprov DKi Jakarta 
dengan pengembang untuk melakukan 
penyerahan sebagian atau seluruh 
Tambahan Kontribusi Reklamasi. 

pada tahun 2015 terdapat dua 
pengembang yang telah melakukan 
penyerahan asset yang merupakan 
sebagian dari bentuk Tambahan 
Kontribusi Reklamasi kepada pemprov 
DKi Jakarta. Yakni pT mWS pulau g, 
berupa pembangunan Rusunawa Daan 
mogot senilai Rp89,65 miliar dan pT JKp 
pulau i, berupa pembangunan Rusunawa 
muara Baru senilai Rp90,53 miliar. 

Selain itu BpK juga menilai, serah 
terima yang telah dilakukan antara 
pemprov DKi Jakarta dan pengembang 
hanya dilandasi persetujuan prinsip yang 
ditandatangani gubernur DKi Jakarta.  
Belum ditindaklanjuti pembuatan 
perjanjian pemenuhan Kewajiban (ppK) 
yang ditandatangani kedua belah 
pihak yang mengatur jumah nilai dan 
bentuk kontribusi tambahan yang 
harus diserahkan pengembang kepada 
pemprov DKi Jakarta.

Berdasar persetujuan prinsip yang 
ditandatangani gubernur DKi Jakarta, 
diketahui penyerahan asset yang 
dilakukan dua pengembang yaitu pT 
mWS pulau g dan pT JKp pulau i pada 
Tahun 2015 merupakan sebagian dari 
Tambahan Kontribusi Reklamasi diluar 
Kontribusi sebesar 5% (lima persen). 
Sedangkan kewajiban Tambahan 
Kontribusi Reklamasi secara keseluruhan 
akan ditetapkan melalui Keputusan 
gubernur. 

Selanjutnya dalam Surat persetujuan 
prinsip gubernur dinyatakan bahwa 
pengembang akan memberikan 
kontribusi secara proporsional terkait 
pembangunan prasarana dasar yang 
terintegrasi untuk seluruh kawasan 
pantau Utara Jakarta. Rencananya, akan 
diatur dalam perjanjian pemenuhan 
Kewajiban (ppK) antara pengembang 
dan pemprov DKi Jakarta. namun hingga  
akhir pemeriksaan belum ada ppK yang 
dimaksudkan oleh Surat persetujuan 

prinsip gubernur tersebut.
Terkait moratorium pelaksanaan 

proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta, 
BpK menilai belum adanya evaluasi 
terhadap pengembang yang telah 
memperoleh persetujuan prinsip dan 
pengembang yang telah melakukan serah 
terima Tambahan Kontribusi Reklamasi 
kepada pemprov DKi Jakarta.

permasalahan tersebut 
mengakibatkan aset yang berasal dari 
Tambahan Kontribusi Reklamasi memiliki 
potensi kewajiban kontinjensi apabila 
peraturan Daerah (perda) yang menjadi 
dasar hukum pengenaan Tambahan 
Kontribusi Reklamasi tersebut tidak 
disetujui DpRD.

menurut BpK hal tersebut disebabkan 
inovasi pemprov DKi Jakarta dalam 
percepatan pembangunan melalui 
partisipasi swasta belum didukung 

regulasi memadai. Seperti peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis pantai Utara Jakarta, 
yang masih dalam proses pembahasan di 
DpRD provinsi DKi Jakarta.

Untuk itu BpK merekomendasikan 
kepada gubernur agar segera melakukan 
evaluasi  terhadap kebijakan percepatan 
pembangunan dengan pemungutan 
pendapatan berupa aset dari tambahan 
kontribusi reklamasi.

gubenur juga diminta melakukan 
komunikasi dengan DpRD mengenai 
penyelesaian Rancangan peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis pantai Utara Jakarta. 
Rekomendasi lainnya, gubenur diminta 
untuk mengambil langkah-langkah 
strategis dengan mempertimbangkan 
kondisi dan ketentuan yang berlaku.  
(bw) 

Di tengah kontroversi proyek reklamasi, BPK menemukan 
sejumlah persoalan dalam proyek reklamasi pantai 

utara itu. Salah satunya Perda tentang Pendapatan dari 
Tambahan Kontribusi Reklamasi Pantai Utara Jakarta 

belum disahkan, namun Pemprov DKI Jakarta telah 
memerintahkan pemegang Izin Reklamasi membangun 

asset kontribusi reklamasi.”

Plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta terpasang di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, tahun 
lalu.
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P embahasan RUU Penyiaran 
masih menemui jalan buntu. ada 
sejumlah permasalahan krusial 
yang menjadi ganjalan dalam 

tahapan harmonisasi, sehingga belum 
tercapai kata sepakat antara baleg (badan 
Legislatif ) dan anggota Komisi I DPR RI 
yang membidangi masalah penyiaran.  

silang pendapat antara baleg dan 
Komisi I terjadi karena masing-masing 
pihak bersikukuh dengan pendapatnya. 

menurut Komisi I, baleg tidak punya 
kewenangan mengubah substansi atas 
konsep RUU Penyiaran versi Komisi 
I. sedangkan di lain pihak, baleg 
berpendapat kewenangan tersebut 
diberikan kepada baleg berdasarkan UU 
no 12/2011 dan UU mD3.

salah satu perubahan substansi yang 
dilakukan baleg adalah model bisnis 
migrasi sistem penyiaran televisi terrestrial 
penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTa) 

Silang Pendapat RUU Penyiaran

SiNgLe MUx CiPtAKAN 
MONOPOLi iNfORMASi
Meski sesuai dengan undang-undang, konsep single mux 
operator yang Menjadi salah satu pilihan dalaM Ruu 
penyiaRan, toh akhiRnya banyak dikRitisi. selain MeMicu 
teRjadinya hak Monopoli penyiaRan, konsep itu juga 
akan MencedeRai peRkeMbangan deMokRasi di indonesia 
seRta beRpotensi MeluMpuhkan existing lps yang 
beRkeMbang saat ini.

analog menjadi digital. sedangkan Komisi 
I tidak bersedia mengubah konsep single 
mux operator dan penetapan Lembaga 
Penyiaran Publik Radio Televisi Republik 
Indonesia (LPP RTRI) sebagai satu-satunya 
penyelenggara penyiaran multiplexing 
digital.

menurut Ketua badan Legislasi (baleg) 
supratman andi agtas, Jika menggunakan 
single mux maka 30 dari 40 frekuensi yang 
ada di Indonesia akan dikelola pemerintah. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas
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sebab, saat ini 10 di antaranya sudah 
dikuasai swasta. “ada 10 frekuensi yang 
sudah dikuasai swasta, selebihnya 30 
akan ditarik dan dikuasai negara,” kata 
supratman di senayan, Jakarta Pusat, 2 
Oktober.

menurut supratman, sistem single mux 
memang sesuai perundang-undangan di 
Indonesia, sebab frekuensi merupakan 
sumber yang terbatas. sehingga 
keleluasan harus dikuasai negara. 
namun, kata dia, negara juga tidak boleh 
mematikan usaha milik swasta. Karena hal 
itu juga telah dinyatakan dalam undang-
undang yang ada.

supratman menjelaskan, dengan 
menggunakan single mux, setiap Lembaga 
Penyiaran swasta (LPs) nantinya hanya 
memiliki satu kanal yang berisi 12 channel. 
Untuk sisa frekuensi yang ada, akan 
dikuasai negara, menurut supratman, 
sehingga akan memberikan peluang 
dalam kepemilikan media siaran yang 
beragam. “Termasuk, yang kita setujui 
yaitu memberikan kepada parpol untuk 
memiliki televisi sendiri. Itu telah kita 
sepakati,” ujarnya.

sedangkan, untuk proses migrasi 
dari analog ke digital, supratman 
menyebutkan, akan diselesaikan maksimal 
dalam kurun empat tahun.”Tapi itu 
maksimal, bisa setahun, dua tahun itu 
sudah selesai,” kata supratman.

Dalam diskusi Polemik RUU Penyiaran, 
Demokrasi dan masa Depan media di 

Jakarta, sabtu (21/10). Ketua Kelompok 
Komisi Fraksi Partai nasdem di badan 
Legislatif Luthfi andi mutty, mengakui 
ada dua poin yang masih menjadi 
perdebatan sengit. “masalah yang masih 
jadi perdebatan sekarang ini adalah soal 
penerapan single mux dan multi mux, serta 
permasalahan yang berhubungan dengan 
migrasi dari analog ke digital,” ujar Lutfi.   

Terkait perdebatan tersebut, kata 
Luthfi, Partai nasdem cenderung memilih 
penerapan multi mux. Lutfi membenarkan 
bahwa frekuensi merupakan sumber 
daya alam yang terbatas, sehingga peran 
negara memang menjadi tidak bisa 
dinafikan. namun di sisi lain, kehadiran 
swasta juga tidak boleh dimatikan.

menurutnya, kehadiran swasta amat 
penting untuk memberikan informasi 
yang berimbang kepada publik sehingga 
tidak terjadi monopoli oleh pemerintah. 
hal tersebutlah yang dapat membuat 
demokrasi di Indonesia semakin sehat.

Luthfi mengkhawatirkan, model 
single mux bisa mematikan sektor swasta. 
sebab dengan adanya model single mux 
maka semua kanal frekuensi akan dimiliki 
oleh pemerintah. bahkan negara dapat 
mencabut kanal yang sudah dimiliki oleh 
swasta.

sedangkan yang terkait dengan 
migrasi dari analog ke digital Lutfi 
berharap migrasi itu nantinya tak terlalu 
lama. “Kita berharap ketika Undang-
Undang ini ditetapkan nanti ada periode 

yang tidak terlalu lama untuk migrasi dari 
analog ke digital,” kata Luthfi.

hal senada juga disampaikan Ketua 
asosiasi Televisi swasta Indonesia 
(aTVsI) Ishadi sK. Dia pun menilai 
penerapan konsep single mux berpotensi 
menciptakan praktik monopoli dan 
bertentangan dengan demokratisasi 
penyiaran. 

Dalam konsep tersebut, papar Ishadi, 
frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai 
single mux operator, dalam hal ini LPP 
RTRI, yang justru menunjukkan adanya 
posisi dominan atau otoritas tunggal 
oleh pemerintah yang diduga berpotensi 
disalahgunakan untuk membatasi pasar 
industri penyiaran.

“Kami secara tegas menolak 
konsep single mux. Konsep yang sarat 
dengan praktik monopoli itu jelas-jelas 
bertentangan dengan Undang-Undang 
nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak sehat, sekalipun hal tersebut 
dilakukan oleh lembaga yang dimiliki oleh 
pemerintah,” jelas Ishadi. 

Dia menilai konsep single mux 
bukan merupakan solusi dalam migrasi 
TV analog ke digital. Penetapan single 
mux operator akan berdampak pada 
LPs eksisting yang akan menghadapi 
ketidakpastian karena frekuensi yang 
menjadi roh penyiaran sekaligus menjadi 
jaminan terselenggaranya kegiatan 
penyiaran. 

adapun dampak lainnya, kata Ishadi, 
ialah adanya potensi pemborosan 
investasi infrastruktur yang sudah 
dibangun. hal itu bisa mengakibatkan 
terjadinya pemutusan hubungan kerja 
karyawan stasiun televisi yang selama ini 
mengelola infrastruktur transmisi.

“solusinya adalah dengan memajukan 
penyiaran multiplexing yang dilaksanakan 
oleh LPP dan LPs atau yang dikenal 
dengan model bisnis hybrid. Konsep 
hybrid merupakan solusi dan bentuk nyata 
demokratisasi penyiaran yang merupakan 
antitesa dari praktik monopoli (single 
mux),” tuturnya.

Ishadi mengungkapkan saat ini konsep 
single mux operator hanya diterapkan 
oleh dua negara anggota International 

ILUsTRasI
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Telecommunication Union (ITU), yaitu 
Jerman dan malaysia. Di kedua negara 
tersebut, market share TV FTa hanya 10 
persen dan 30 persen. sedangkan sisanya 
didominasi TV kabel dan DTh. sedangkan 
di Indonesia justru market shares TV FTa 
sebesar 90 persen dan sisanya, 10 persen, 
adalah TV kabel.

“Kita harus melihat bahwa konsep 
single mux yang ditetapkan di malaysia 
justru tidak berjalan mulus dan banyak 
masalah sejak diluncurkan. Tingkat 

layanannya rendah dan harga tidak 
kompetitif sehingga para stasiun televisi, 
termasuk stasiun televisi yang dimiliki 
oleh pemerintah, tidak mau membayar 
biaya sewa kanal. Dan ini tidak sehat bagi 
industri penyiaran,” katanya.

sementara itu Direktur eksekutif 
Lembaga Pengembangan Pemberdayaan 
masyarakat Informasi Indonesia (LPPmII) 
Kamilov sagala menilai isi RUU Penyiaran 
2017 tidak sejalan dengan pasal-pasal 
dalam UU nomor 5/1999 tentang 
Larangan Praktik monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak sehat.

misalnya, Pasal 2 yang berbunyi, 
“Pelaku usaha di Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan memperhatikan keseimbangan 
antara kepentingan pelaku usaha dan 
kepentingan umum.”

serta Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, 

“Pelaku usaha dilarang melakukan 
penguasaan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat.”

Dan ayat 2 berbunyi, “Pelaku 
usaha patut diduga atau dianggap 
melakukan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
apabila:

a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada 
substitusinya; atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak 
dapat masuk ke dalam persaingan 
usaha barang dan atau jasa yang sama; 
atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha menguasai lebih dari 50 
persen pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu.”

“melihat isi pasal-pasal yang 
disebutkan di atas jika dihubungkan 
dengan RUU Penyiaran yang akan 
menetapkan LPP RTRI sebagai multiplexer 
tunggal tentu (single mux) sudah jelas 
tidak sesuai semangat UU Larangan 
Praktik monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak sehat,” tegas Kamilov.

menurut Kamilov, Komisi I tidak 
memperhatikan betul keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dan 
kepentingan umum. Penetapan LPP RTRI 
menjadi multiplexer tunggal juga akan 
berakibat menurunnya iklim usaha yang 
kondusif serta jaminan kepastian dan 
kesempatan berusaha tidak ada karena 
sudah terjadi praktik monopoli oleh LPP 
RTRI melalui RUU Penyiaran ini.

menurutnya, Komisi I seharusnya 
menjadi pihak yang menjamin tumbuhnya 
iklim kompetisi yang sehat dalam 
industri penyiaran. namun disesalkan, 
Komisi I malah menjadi pihak yang 
merusak iklim kompetisi dengan hanya 
mendengar masukan-masukan pihak 
yang tidak sepenuhnya mengerti proses 
penyelenggaraan TV FTa di Indonesia. 
Komisi I sebaiknya mendengar masukan 
dari pelaku industri secara komprehensif, 
bukan malah mengabaikan prinsip 
demokrasi dalam industri penyiaran. 

Di sisi lain mantan Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan 
menilai sistem single mux tidak tepat 
untuk saat ini. apalagi menurutnya, saat 
ini Indonesia memiliki hutang luar negeri 
yang cukup besar sehingga hal itu hanya 
akan menambah beban anggaran negara. 
“Kalau menjadi single mux akan ada 
beberapa persoalan yang akan dihadapi, 
pertama bagi negara akan membutuhkan 
anggaran yang sangat besar untuk 
menyediakan mengkondisikan single 
mux,” kata Judhariksawan di Pulogadung, 
Jakarta Timur, Kamis (19/10).

“saat ini kita punya utang luar negeri 
yang cukup besar kalau itu dari utang 
luar negeri bagaimana komposisinya, 
apakah itu kemudian bisa dikembalikan 
kalau ini jadi utang yang bisa dibayar,” jelas 
Guru besar Fakultas hukum Universitas 
hassanudin tersebut. 

Judhariksawan mengatakan jika 
pemerintah tetap menginginkan 
penerapan sistem single mux, maka harus 
dijelaskan dari mana anggarannya dan 
dari mana sumber anggarannya. sebab 
menurut Judhariksawan kalau tidak ada 
transparansi anggaran maka akan ada 
praduga buruk terkait rencana tersebut.

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui 
Pemerintah dan DPR, akan menggantikan 
Undang-undang Penyiaran no.32 Tahun 
2002, dan menjadi landasan utama dari 

Diskusi RUU Penyiaran di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Serpong, Senin (6/11/2017
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pelaksanaan migrasi sistem penyiaran 
televisi terrestrial penerimaan tetap tidak 
berbayar (TV FTa) analog menjadi digital. 

berdasarkan konsensus yang 
diterima mayoritas negara-negara 
anggota International Telecommunication 
Union (ITU), batas akhir penggunaan 
frekuensi analog di Region 1 dan wilayah 
perbatasan antarnegara, atau yang dikenal 
dengan analog switch off (asO) atau digital 
switch over (DsO) adalah 15 Juni 2020. 

Kecuali, untuk negara-negara di Region 
3 (termasuk Indonesia) dimana negara-
negara anggota ITU dapat menetapkan 
tanggal lain sesuai dengan kondisi industri 
penyiarannya.

Proses perpindahan dari analog dan 
digital ini merupakan sebuah kesempatan 
untuk mengatur kembali sistem 
telekomunikasi penyiaran televisi agar 
lebih efisien dan hemat dilihat dari sisi 
hardware maupun biaya operasionalnya. 

ada tiga sistem tata cara perpindahan dari 
analog ke digital.

Pertama, single mux operator, 
dimana hanya ada satu operator atau 
penyelenggara layanan multiplexing 
penyiaran digital, dalam hal ini LPP RTRI. 
Dalam model bisnis ini, Radio Televisi 
Republik Indonesia (RTRI) akan menguasai 
dan mengelola penggunaan frekuensi 
dan menyediakan infrastruktur transmisi. 
sedangkan kegiatan lembaga penyiaran 
swasta (LPs) hanyalah memproduksi 
konten, dan menyiarkannya melalui kanal 
frekuensi dan infrastruktur yang dikelola 
oleh RTRI melalui sistem sewa. 

Kedua, multiplexing operator, dimana 
setiap LPs eksisting menjadi pengelola 
frekuensinya masing-masing dan 
menjalankan multiplexing untuk keperluan 
internal LPs sendiri. 

Ketiga, model hybrid, dimana LPP dan 
LPs yang memiliki kemampuan teknologi 
yang mumpuni ditunjuk menjadi operator 
atau penyelenggara layanan multiplexing. 
masing-masing operator multiplexing 
mengelola frekuensi dan infrastruktur 
penyiaran untuk dipergunakan oleh LPP 
atau LPs penyelenggarara multiplexing 
dan LPs lainnya melalui penyewaan kanal 
frekuensi dan infrastruktur.  (bd)

Badan Legislasi DPR gelar RDPU dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia

asosiasi televisi siaran Digital indonesia (atsDi), gelar unjuk rasa  tuntut 
pengesaha ruu penyiaran, Di depan gedung Dpr ri, Jakarta   Kamis 12/10/2017.
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Kontribusi sektor telekomunikasi 
dalam penerimaan negara tak bisa 
dianggap kecil. Penerimaan negara 
bukan pajak (PnbP) dari sektor ini 
mencapai Rp280 triliun. Rata-rata tiap 
tahun sekitar Rp28 triliun. Tak heran 
bila pada anggaran Pendapatan 
dan belanja negara (aPbn) 2017 

pemerintah menetapkan target PnbP 
sektor telekomunikasi dan informatika 
sebesar Rp16,5 triliun. salah satu sumber 
PnbP di sektor telekomunikasi dan 
informatika adalah tata kelola frekuensi 
telekomunikasi. 

Karena itu Kemkominfo diminta 
untuk menjadikan target PnbP sektor 

piutang Macet FRekuensi 
Rugikan negaRa Rp1,85 t
badan peMeRiksa keuangan (bpk) MeneMukan piutang Macet biaya hak 
penyelenggaRaan (bhp) FRekuensi di keMenteRian koMunikasi dan inFoRMatika 
(keMkoMinFo) sebesaR Rp1,85 tRiliun. bpk juga MeneMukan adanya pendapatan 
bhp FRekuensi Radio untuk izin pita FRekuensi Radio (ipFR) 2,1 ghz 1st Carrier 
kuRang ditetapkan sebesaR Rp6,51 MiliaR. potensi MeRugikan negaRa?

telekomunikasi dan informatika sebagai 
salah satu prioritas kerja Kemkominfo. 
selain itu Kemkominfo juga diminta untuk 
segera menyetor piutang PnbP ke kas 
negara sebesar Rp2,9 triliun yang berasal 
dari biaya hak Penyelenggaraan (bhP) 
telekomunikasi dan pengenaan denda. 

Terkait pengelolaan bhP frekuensi, 
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bPK telah melakukan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap 
Pengelolaan Pendapatan dan belanja 
pada Ditjen sumber Daya dan Perangkat 
Pos dan Informatika Ta 2015 hingga 
2016. seperti diketahui piutang bukan 
Pajak Kemkominfo sebesar Rp1,99 triliun. 
salah satunya berasal dari Piutang bhP 
Frekuensi sebesar Rp1,96 triliun.  

bPK menemukan adanya piutang 
macet bhP Frekuensi Rp1,56 triliun. ada 
juga potensi piutang macet di dua Wajib 
bayar (Waba) sebesar Rp288,53 miliar. 
Dengan demikian total bhP Frekuensi 
yang tidak dibayar sebesar Rp1,85 triliun. 
selain itu bPK juga menemukan adanya 
pendapatan bhP Frekuensi Radio untuk 
Izin Pita Frekuensi Radio (bhP IPFR) 2,1 
Ghz 1st Carrier kurang ditetapkan sebesar 
Rp6,51 miliar.

Karena itu bPK meminta menteri 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
melakukan penagihan dan penyelesaian 
pembayaran piutang di delapan waba 
sebesar Rp1.85 miliar tersebut. selain 
itu bPK juga meminta menteri untuk 
menagih kekurangan penetapan bhP 
IPFR 2,1 Ghz untuk lima operator sebesar 
Rp6,51 miliar. 

Terkait temuan bPK tersebut, 
menteri Kominfo menjelaskan, piutang 
bhP Frekuensi hingga Juni 2016 telah 
dilunasi oleh waba PT Fm, PT Int dan 
PT bhP. sementara PT JT dan LPP TVRI 
telah membayar sebagian Piutang bhP 
Frekuensi. sementara Untuk PT bT, 
PT Isat dan PT sT masih dalam proses 
penyelesaian. 

selain itu Kemkominfo juga telah 
menerbitkan Keputusan menteri Kominfo 
perihal kekurangan penagihan bhP IPFR 
2,1 Ghz, drtys menerbitkan surat Tagihan 
dan surat Permintaan Pembayaran (sPP) 
atas empat waba sebesar Rp6,51 miliar. 
Tagihan tersebut telah dibayar oleh waba. 

meski begitu, hasil pemeriksaan 
bPK terhadap LK Kemkominfo tahun 
2016, diketahui adanya permasalahan 
pengelolaan Piutang bhP Frekuensi. 
Diketahui Penyelesaian Piutang bhP 
Frekuensi pada enam waba sebesar 
Rp1,6 triliun berlarut-larut. neraca Ditjen 
sDPPI pada Desember 2016, mencatat, 
piutang bhP frekuensi sebesar Rpl,96 

triliun. Dari piutang tersebut terdapat 
piutang sebesar Rp1,6 triliun enam waba 
yang terkendala penyelesaiannya. mereka 
adalah PT bT, LPP TVRI, PT sT, PT Isat, PT 
JT dan PT sTI.

piutang bhp Frekuensi
Piutang bhP Frekuensi PT bT, 

diketahui sebesar Rp1,43 triliun. 
sebelumnya, Kemkominfo telah 
melakukan penagihan tiga kali. Terakhir 
17 Februari 2014. hasilnya, pada 9 
Desember 2014, Pengadilan niaga negeri 
Jakarta Pusat mengeluarkan putusan 
pengesahan perdamaian.  

majelis hakim menyatakan PT bT 
berada dalam Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU). Utang bhP 
dan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) 
yang diakui perseroan terdiri atas Utang 
bhP Frekuensi Pita, Utang bhP Frekuensi 
IsR, Utang bhP Telekomunikasi dan Utang 
KPU UsO. Pembayaran utang pokok 
dilakukan dengan jadwal pembayaran 
cicilan utang pokok. atas keputusan 
tersebut PT bT tidak memenuhi 
kewajiban pembayaran utang. hingga 
akhir tahun 2016 yang terbayar hanya 2,9 
persen.

sebelumnya peristiwa ini didahului 
dengan kerja sama PT bT dengan PT 
sma Tbk (PT sT) yang telah disetujui 
Kemkominfo. hal ini sesuai Keputusan 
nomor 932 Tahun 2014 tentang 
Persetujuan Pengalihan Izin Penggunaan 
spektrum Frekuensi Radio pada Pita 
Frekuensi 800 mhz PT bT kepada PT sma. 

selanjutnya PT bT menerbitkan 
surat tanggal 31 Oktober 2014 soal 
pemberitahuan penggabungan usaha 
PT sma Tbk (PT sT) dan PT bT Tbk. Dalam 
surat tersebut juga dilampirkan Jaminan 
Pembayaran (Surety Bond) tanggal 
5 Februari 2016. Surety Bond senilai 
Rp539.32 miliar tersebut untuk menjamin 
pembayaran piutang pokok bhP IPFR 
Tahun 2010 hingga 2013. Jaminan 
tersebut berlaku 60 bulan, terhitung sejak 
penggabungan kegiatan usaha tersebut. 

namun hasil konfirmasi bPK dengan 
PT bT, diketahui, selama tahun 2016 
telah diterima surat Pemberitahuan 
Pembayaran (sPP) berupa tagihan 
kekurangan bayar bhP Frekuensi IsR 
800 mhz periode tahun 2006 hingga 
2010 sebesar Rp196.19 miliar. Tagihan 
kekurangan bayar tersebut bertolak 
belakang dengan hasil pencocokan 
frekuensi radio tahun 2006-2010. 
sebagaimana tertuang dalam berita 
acara Optimalisasi Tagihan bhP Frekuensi 
Radio dan Pencocokan Data Frekuensi 
Radio PT bT tanggal 14 Oktober 2010 
terdapat kelebihan bayar sebesar 
Rp200,91 miliar. 

Piutang bhP Frekuensi Kemkominfo 
kepada PT bT per 30 Juni 2016 sebesar 
Rp1,43 trilun. PT bT menyampaikan 
bahwa Utang bhP Frekuensi Perusahaan 
berdasarkan perjanjian perdamaian 
antara PT bT dan para kreditor pada 8 
Desember 2014 adalah sebesar Rp758,80 
miliar.  Rinciannya, utang Frekuensi Pita 
Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar 

ILUSTRASI: Gambar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio
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Rp539,32 miliar, dan Utang bhP Frekuensi 
IsR tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 
2014 sebesar Rp219,47 miliar. 

sementara dalam proses Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 
tagihan-tagihan seluruh kreditur PT 
bT telah melalui proses verifikasi oleh 
Pengadilan niaga Jakarta Pusat. PT bT 
tidak mengakui denda. sebab mengacu 
pada perjanjian perdamaian mengenai 
ketentuan umum restrukturisasi, 
disebutkan seluruh bunga, penalti, dan 
denda yang telah timbul sampai dengan 
tanggal homologasi. akibatnya utang 
perseroan akan dihapuskan seluruhnya, 
kecuali yang diatur secara tegas dan 
khusus oleh perseroan dalam perjanjian 
perdamaian ini.

selain itu menurut PT bT berdasarkan 
Keputusan menteri Kominfo nomor 
932 Tahun 2014 tentang Persetujuan 
Pengalihan Izin Pita Frekuensi 800 mhz 
PT bT kepada PT sT, maka kewajiban PT 
bT terhitung tahun 2015 pita frekuensi 
800 mhz untuk microwave link tidak 
dibebankan.

Terkait nilai Utang dan Pembayaran 
PnbP bhP Telekomunikasi, bhP Frekuensi 
dan Kontribusi KPU UsO PT bT kepada 
Kemkominfo, bPK melakukan konfirmasi 
dengan pihak PT bT. namun surat 
konfirmasi tersebut belum mendapat 
jawaban dari pihak PT bT.  bPK menilai, 
piutang bhP Frekuensi PT bT per 31 
Desember 2016 sebesar Rp678,91 miliar 
diragukan penyelesaiaannya karena tidak 
terdapat jaminan berupa surety bond 
maupun perjanjian perdamaiaan.

Tidak hanya kepada PT bT, Piutang 
bhP Frekuensi kepada TVRI hingga 
Desember 2016 tercatat sebesar Rp57,87 
miliar. Piutang tersebut merupakan 
Piutang bhP IsR dan IPFR, Tahun 1991 
hingga 2012.

Kemkominfo telah melakukan 
penagihan sebanyak empat kali. 
Terakhir melalui surat Tagihan tanggal 6 
september 2016. nilai piutang di surat 
ini sebesar Rp57,87 miliar. selain itu 
Kemkominfo juga mengeluarkan surat 
Tagihan tanggal 6 september 2016 
perihal surat Tagihan bhP frekuensi radio 
LPP TVRI. nilai piutang sebesar Rp4,27 
miliar. 

selain itu Direktorat Operasi sumber 
Daya setelah menerbitkan surat Tagihan 
Terakhir sebesar Rp57,87 miliar kemudian 
dilimpahkan ke Kantor Pelayanan 
Kekayaan negara dan Lelang (KPKnL) 
Jakarta. melalui surat tersebut dijelaskan 
pihak Panitia Urusan Piutang negara 
Cabang DKI Jakarta dapat menerima 
penyerahan pengurusan Piutang negara 
a.n. LPP TVRI sebesar Rp57,87 miliar. 

Dengan penyerahan tersebut 
maka pengurusan piutang negara 
beralih kepada Panitia Urusan Piutang 
negara Cabang DKI Jakarta yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan Kekayaan negara 
dan Lelang (KPKnL) Jakarta. selain itu 
pihak KPKnL Jakarta V juga meminta 

agar dokumen asli barang jaminan 
dan atau harta kekayaan lain milik 
penanggung utang dan atau penjamin 
utang diserahkan. Pihak Kemkominfo 
juga mencatat piutang a.n. LPP TVRI 
dalam neraca Kemkominfo. Pihak TVRI 
telah melakukan pembayaran pada 18 
november 2016. 

ada juga piutang bhP Frekuensi PT sT 
sebesar Rp42,44 miliar. Piutang tersebut 
merupakan piutang bhP IsR dan IPFR. 
Temuan Tim OPn diketahui, sebesar 
Rp2,22 miliar merupakan piutang pokok 

dan denda. Piutang tersebut merupakan 
piutang bhP IsR Tahun 2010.

sedangkan denda keterlambatan 
pembayaran tahun 2008 dan 2009 
sebesar Rp48,65 miliar. hal ini sesuai 
surat penagihan Plt. Direktur Operasi 
sumber Daya, Ditjen sDPPI tanggal 20 
agustus 2010 dan surat Tagihan tanggal 
24 Januari 2011. Dari nilai tersebut telah 
dibayar sebesar Rp9,21 miliar. Dengan 
begitu sisa yang belum dibayar sebesar 
Rp39,43 miliar. 

Pertimbangan hukum bagian 
hukum dan Kerja sama Dirjen sDPPI 
kepada Direktur Operasi sumber Daya 
menjelaskan secara hukum PT sT, masih 
memiliki kewajiban pembayaran atas 
denda keterlambatan pembayaran bhP 

frekuensi radio tahun 2008 dan 2009 
sebesar Rp39,43 miliar dan wajib dilunasi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

hanya saja dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, agar dapat diterbitkan 
surat tagihan atas denda keterlambatan 
pembayaran frekuensi radio tahun 2008 
dan 2009 kepada PT sT. Dirjen sDPPI 
telah mengirimkan surat Tagihan tanggal 
20 Desember 2016 dan surat tanggal 31 
Januari 2017. Isinya berupa penagihan 
atas denda keterlambatan pembayaran 

Tower TVRI
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bhP frekuensi radio tahun 2008 dan 2009. 
hasil konfirmasi bPK dengan pihak 

PT sT diketahui, PT sT tidak mengakui 
piutang Kemkominfo ke perusahaan 
hasil audit OPn atas PT sT sebesar 
Rp2,22 miliar. PT sT juga tidak mengakui 
piutang Kemkominfo ke perusahaan 
berupa denda sebesar Rp39,43 miliar. 
sebab menurut PT sT merupakan salah 
satu item dalam obyek gugatan yang 
telah dibatalkan dan dicabut. hal ini 
sesuai dengan putusan PTUn melalui 
putusan nomor 49/G/2011/PTUn-JKT 
dan dikuatkan putusan kasasi ma nomor 
244K/TUn/2011.

sedangkan piutang PT bhP Frekuensi 
kepada PT Isat sebesar Rp15,85 triliun. 
Piutang tersebut merupakan piutang 
bhP IsR dan IPFR periode 2009 hingga 
2015. Rinciannya, piutang bhP hasil audit 
Tim OPn bPKP sebesar Rp13,64 miliar. 

berdasarkan LhP Tim OPn tersebut 
menkominfo menerbitkan Keputusan 
menteri Kominfo nomor 371 Tahun 
2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang 
kekurangan pembayaran serta denda 
atas biaya hak Penggunaan spektrum 
Frekuensi Radio untuk Izin stasiun Radio 
pada Pita Frekuensi Radio 800 mhz tahun 
2006 s/d 2010 PT Isat Tbk.

namun PT Isat keberatan atas 
piutang tersebut. Karenanya PT Isat 
mengajukan gugatan ke PTUn. hasilnya, 
majelis hakim Pengadilan Tata Usaha 
negara Jakarta menyatakan tidak sah 
surat Keputusan menteri Kominfo nomor 
371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 
2016 tentang Kekurangan Pembayaran 
serta Denda atas biaya hak Penggunaan 
spektrum Frekuensi Radio untuk Izin 
stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 
800 mhz tahun 2006 sampai tahun 2010 
PT Isat Tbk. Karena itu majelis hakim 
juga mewajibkan Kementerian Kominfo 
mencabut surat Keputusan menteri 
Kominfo tersebut. 

majelis hakim juga menyatakan tidak 
ada lagi kelebihan bayar dan kekurangan 
bayar terhadap bhP Frekuensi. selain 
itu menurut majelis hakim keduanya 
tidak tepat diterapkan dalam sistem 
official assessment. Terkait putusan 
PTUn, Direktorat Jenderal sDPPI telah 
mengajukan banding.

hasil konfirmasi bPK dengan pihak 
PT Isat diketahui PT Isat tidak menyetujui 
nilai piutang bhP Frekuensi Kemkominfo 
ke PT Isat sebesar Rp13,6 miliar. Piutang 
tersebut tidak diakui karena masih 
dalam perselisihan di Pengadilan Tata 
Usaha negara dengan nomor Perkara 
0702/04/02/05/16 tanggal 27 mei 2016.

Piutang bhP Frekuensi juga terjadi 
di PT JT. hingga per 31 Desember 2016 
tercatat sebesar Rp1,80 miliar. Piutang 
tersebut merupakan piutang bhP bWa 
tahun 2015 dan 2016. Kemkominfo 
menjelaskan piutang tahun 2015 dan 
denda 12 bulan dapat dicabut IPFR 
setelah dua tahun dan akan dilimpahkan 
ke PUPn/KPKnL bila tidak dilakukan 
pembayaran s.d. 17 november 2017.

Piutang bhP Frekuensi juga di PT 
sTI sebesar Rp47,73 miliar. Kemkominfo 
menerbitkan surat tagihan 28 Februari 
2011. Pada tanggal 8 maret 2011, PT 
sTI menyampaikan keberatan atas 
tagihan kekurangan bayar. PT sTI tidak 
menerima formula perhitungan. sebab 
menurut PT sTI perhitungan tersebut 
digunakan untuk pita frekuensi 800 mhz 
yang menggunakan teknologi CDma 
sedangkan PT sTI menggunakan pita 
450 mhz sehingga tidak termasuk dalam 

perhitungan tersebut. Dari tunggakan 
Rp47,84 miliar PT sTI telah membayar 
Rp107,22 juta pada 29 Januari 2011. 
Dengan begitu masih tersisa Rp47,73 
juta. Pada 17 Januari 2017, PT sTI 
mengajukan gugatan di PTUn. saat ini, 
kasus masih dalam proses persidangan 
PTUn.

Terkait sejumlah piutang enam waba 
tersebut, menunjukkan, piutang bhP 
Frekuensi PT bT belum mendapatkan 
kepastian penyelesaian. Putusan 
pengesahan perdamaian piutang bhP 
frekuensi tidak mendapat prioritas 
penyelesaian PT bT, tetapi disamakan 
dengan kreditur PT bT lainnya. 

sedangkan Surety bond yang 
dikeluarkan asuransi sm hanya 
menjamin pembayaran bhP IPFR

Tahun 2010 hingga 2013 sebesar 
Rp539,32 miliar. selain piutang PT bT 
yang telah dijamin surety bond yang 
perlu diperhatikan adalah penyelesaian 
putusan pengesahan perdamaian 
(homologasi) oleh PT bT dan piutang PT 
bT yang belum dicakup dengan surety 
bond maupun homologasi sebesar 
Rp678,91 miliar. 

Karena itu untuk mempercepat 
penyelesaian piutang, menurut bPK 
perlunya pemantauan penyelesaian 
piutang LPP TVRI sebesar Rp57,87 miliar. 
selain itu juga perlunya pendampingan 
dari Tim hukum Kominfo terkait gugatan 
hukum terhadap piutang bhP Frekuensi. 
seperti gugatan oleh PT Isat, gugatan PT 
sTI, dan piutang denda PT sT. 

Terkait piutang atas enam waba yang 
macet perlu penanganan intensif. selain 
itu bPK juga menilai, Kemkominfo belum 
memberikan sanksi yang tegas atas 
waba yang tidak melakukan pelunasan 
bhP Frekuensi. Terutama sanksi 
pemberhentian operasional blok pita 
dan pencabutan izin. 

menurut bPK, permasalahan tersebut 

mengakibatkan kepastian penerimaan 
pembayaran atas Piutang PnbP sebesar 
Rpl,60 triliun belum dapat ditentukan. 
selain itu piutang bhP Frekuensi yang 
masih dalam proses gugatan dan tidak 
diakui waba sebesar Rp103 miliar. 

hal tersebut menurut bPK karena 
Dirjen sumber Daya Perangkat 
Pos dan Informatika tidak optimal 
dalam melakukan pengendalian dan 
pengawasan dalam penatausahaan 
piutang PnbP di lingkungan kerjanya. 
seperti tidak menerapkan sanksi secara 
tegas terkait pemberhentian operasional 
blok pita dan pencabutan izin terhadap 
waba.  (bw)

“Hasil konfirmasi BpK dengan pihak pt isat diketahui pt isat tidak 
menyetujui nilai piutang BHp Frekuensi Kemkominfo ke pt isat 

sebesar rp13,6 miliar. piutang tersebut tidak diakui karena masih 
dalam perselisihan di pengadilan tata usaha negara.”
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Guru mempunyai peran 
penting dalam meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM).  Hanya saja, selama 

ini pengelolaan guru, dianggap belum 
optimal, baik dari kuantitas maupun 
kualitas. Bahkan jumlah dan distribusinya 
juga belum merata. Sejumlah daerah 
masih banyak yang kekurangan guru. 
Belum lagi soal kompetensi dan 
profesionalisme guru juga masih yang 
diharapkan. Padahal, pasal 8 uu 14 tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, telah 
mengamanatkan bahwa guru harus 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi 
dan sertifikat pendidik. 

Berangkat dari kondisi itulah, BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap 
upaya pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan guru dan tenaga kependidikan 
yang profesional. untuk mendukung 
pemeriksaan tersebut, beberapa waktu 
lalu, BPK menyelenggarakan seminar 
bertajuk, upaya pemerintah dalam 
pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga 
kependidikan yang profesional. Seminar 
ini merupakan salah satu kegiatan 
dalam pemeriksaan tematik kinerja atas 
efektifitas upaya pemerintah dalam 
pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga 
kependidikan yang profesional yang 
dilaksanakan oleh BPK.

Seminar digelar di Kantor Pusat 
BPK, Jakarta bertujuan memperoleh 
kesamaan pemahaman yang sistematis 
dan komprehensif terkait permasalahan 
dan upaya mencari solusinya. Karena 
itu, seminar ini menghadirkan sejumlah 
narasumber. Seperti Plt. Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Hamid Muhammad, Asisten Deputi 
Bidang Perencanaan dan Pengadaan 
SDM Aparatur Arizal, serta Guru Besar 
dari universitas Negeri Yogyakarta Prof. 
Suyanto.  

Hadir dalam seminar ini Anggota 
VI BPK, Harry Azhar Azis, Tortama KN VI, 
Dori Santosa, Tortama KN V, Bambang 
Pamungkas, serta Staf Ahli BPK Bidang 

Badan Pemeriksa keuangan (BPk) menemukan 
sejumlah Permasalahan terkait Pengelolaan 
guru, mulai dari terBatasnya jumlah guru hingga 
distriBusi guru yang Belum memadai. PoPulasi 
guru masih menumPuk di Perkotaan. kualitas 
dan komPetensi dan Profesionalisme juga  harus 
ditingkatkan.

Keuangan Daerah, Barlean Suwondo. 
Seminar ini diikuti sebanyak 200 peserta. 
Mereka berasal dari kalangan akademisi, 
pakar pendidikan, organisasi profesi 
guru, dan sejumlah kepala daerah serta 
kepala dinas pendidikan dari provinsi, 
kabupaten dan kota. Ada juga para 
Kepala Perwakilan serta para pemeriksa di 
lingkungan BPK. 

Anggota BPK Harry Azhar Azis 

mengatakan salah satu program prioritas 
pemerintah yakni pembangunan manusia 
di bidang pendidikan yakni program 
Indonesia Pintar dan Manajemen 
Guru. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam rencana Strategis 
Pembangunan tahun 2014-2019 telah 
menetapkan 4 faktor penentu pendidikan 
berkualitas di Indonesia. Di antaranya 
pendidik dan tenaga kependidikan, 

BPK Audit 
KuAlitAs Guru
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sarana dan prasarana pendidikan, sistem 
pembelajaran atau kurikulum dan 
pendanaan pada peserta didik.

Sejalan dengan program prioritas 
pemerintah di bidang pendidikan 
tersebut, BPK telah mengawali dengan 
melakukan pemeriksaan kinerja atas 
pemenuhan sarana dan prasarana 
pendidikan dasar dan menengah pada 
2016 lalu. “Hasilnya BPK menyimpulkan 
pemerintah belum sepenuhnya 
mendukung pemenuhan sarana dan 
prasarana baik jenjang pendidikan dasar 
maupun jenjang pendidikan menengah,” 
kata Harry Azhar Azis. 

Selanjutnya pada 2017, lanjut Harry, 
BPK juga telah melakukan pemeriksaan 
atas penyediaan dan peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan. Saat 
ini pemeriksaan tersebut dalam proses 
tahap akhir pemeriksaan.   

Sedangkan alasan dilakukan 
pemeriksaan terhadap guru dan tenaga 
kependidikan, menurut Harry karena 
guru merupakan salah satu komponen 
utama dalam pembangunan pendidikan. 
Selain itu guru juga memegang peran 
penting dalam mencapai tujuan negara 
yakni mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan melaksanakan agenda prioritas 
pembangunan Nawacita Lima. Yakni 
meningkatkan kualitas hidup manusia 
dan masyarakat Indonesia.

Lebih jauh Harry menuturkan, 
pendidikan memegang peranan sangat 
penting untuk mengukur kemajuan 
suatu negara dan kesejahteraan 
masyarakat. Di tingkat ASEAN kualitas 
pendidikan Indonesia berada di 
peringkat 5 dari sebelas negara di bawah 
Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia 
dan Thailand. 

Harry menjelaskan, ada sejumlah 
permasalahan terkait pengelolaan 
guru. Salah satunya mengenai jumlah 
dan distribusi guru. Hasil pemeriksaan 
BPK terdapat 18 provinsi yang 
sudah memiliki rasio 1 berbanding 
17. Sedangkan menurut ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru bahwa rasio yang 
dibutuhkan adalah 1 berbanding 20.  
“Masih ada 15 provinsi yang masih di 
bawah rasio,” ujar Harry. 

Sedangkan dilihat dari aspek 
distribusi guru, tambah Harry, hasil 
pemeriksaan BPK juga menunjukkan 
distribusi guru belum memadai. BPK 
menemukan masih ada populasi guru 
menumpuk di perkotaan.  “Mungkin 
perlu ada pola insentif baik dari 
Kemendikbud ataupun dari pemerintah 
provinsi/kabupaten dan kota sehingga 
penyebaran guru dapat lebih baik,” 
pungkas Harry.

Selain itu hasil pemeriksaan BPK juga 
mengungkapkan kalau kualitas seperti 
kompetensi dan profesionalisme masih 
harus ditingkatkan. Data pada tahun 
2016 menunjukkan dari 3,1 juta guru 
ada 9% di antaranya belum berijazah S1 

dan D4, dan ada 48% guru yang belum 
bersertifikasi. 

untuk mengukur kompetensi guru 
dan tenaga kependidikan pemerintah 
berupaya mencapai target rPJMN. 
Pada 2015 lalu, Kemendikbud telah 
melaksanakan uji kompetensi guru 
secara nasional diikuti oleh 2,7 juta 
guru. Berdasar hasil uji kompetensi guru 
ini menunjukkan capaian nilai rata-
rata nasional 56, 69. Jumlah tersebut 
melampaui target rPJMN Tahun 2015 
yaitu 55. 

Melalui seminar ini, Harry berharap 
agar kontribusi pemikiran dari para 
stakeholders yang dapat mendukung 
perumusan rekomendasi yang bersifat 
konstruktif dan berguna dalam 
memperbaiki kelemahan-kelemahan 
terkait pengelolaan guru dan tenaga 
kependidikan di Indonesia.  (bw)

“Hasil pemeriksaan BPK terdapat 18 provinsi yang sudah me-
miliki rasio 1 berbanding 17. Sedangkan menurut ketentuan 
Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

bahwa rasio yang dibutuhkan adalah 1 berbanding 20.”

Anggota  BPK, Harry Azhar Azis menyampaikan paparan pada seminar dengan tajuk “Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan 
Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional” di Auditorium Kantor Pusat BPK pada Selasa (21/11).
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P T Pertamina Gas (Pertagas), 
memiliki peran penting dalam 
menyediakan gas untuk 
memenuhi kebutuhan nasional. 

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut, Pertagas masih menghadapi 
sejumlah persoalan. Salah satunya belum 
memadainya ketersediaan infrastruktur 
untuk pasokan gas dari hulu hingga 
konsumen. 

Sekadar untuk diketahui, saat ini 
Pertagas mengelola pipa transmisi 
sebanyak 44 ruas, total panjang pipa 
transmisi 1.962,06 kilometer yang 

tersebar di Sumatera utara, Sumatera 
Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan 
Kalimantan Timur.

untuk menilai efektivitas kegiatan 
niaga gas dan efektivitas kegiatan 
transportasi gas, pada semester I 
Tahun 2017 ini BPK telah melakukan 
pemeriksaan kinerja terhadap 
transportasi gas di Pertagas, yang 
sasarannya meliputi perencanaan 
penyediaan, pelaksanaan penyediaan, 
penjualan, dan monitoring dan evaluasi 
penjualan dan perencanaan penyediaan 
sarana dan prasarana untuk transportasi 

Pertagas Dibelit Kerugian
Dan Piutang Macet
kegiatan niaga dan transPortasi gas Pt Pertamina 
gas, dinilai Badan Pemeriksa keuangan (BPk) Belum 
efektif. Buntutnya, Pt Pertamina gas menanggung 
kehilangan PendaPatan seBesar usd16,57 juta atau 
leBih dari rP 200 miliar, serta timBulnya Piutang 
macet seBesar usd11,86 juta atau sekitar rp 160 miliar.

gas, dengan lingkup pemeriksaan Pertagas 
dan anak perusahaannya, periode tahun 
2014, 2015, dan 2016. 

BPK menyimpulkan secara umum 
kegiatan niaga dan transportasi gas 
Pertagas masih kurang efektif, karena 
masih ditemukan banyak kelemahan, 
diantaranya pada aspek perencanaan 
niaga gas dan realisasi niaga gas. Ada 
hal yang sangat perlu menjadi perhatian 
yaitu pada pelaksanaan penjualan gas, 
kelemahannya ada pada skema niaga gas 
dan pada pengelolaan piutang niaga gas.  

Sejumlah persoalan lain yang 
ditemukan BPK adalah Pertagas 
menanggung kehilangan pendapatan 
sebesar uSD16,57 juta dan timbulnya 
piutang macet sebesar uSD11,86 juta, 
yang disebabkan karena penyusunan 
nominasi, skema niaga, dan operasi 
pemanfaatan gas Pondok Tengah yang 
tidak mempertimbangkan kondisi operasi. 
Selain itu adanya pengalihan alokasi gas 
untuk kebutuhan CNG kepada PT Mutiara 
Energy.

untuk itu BPK meminta Presiden 
Direktur Pertagas melakukan evaluasi 
dan menetapkan prosedur mengenai 
penentuan jumlah maksimum Shipper 
Stock sekaligus juga diminta memasukkan 
klausul mengenai ketentuan maksimum 
shipper stock dalam perjanjian 
pengangkutan gas. BPK juga meminta 
adanya pengalihan nominasi, dan 
mekanisme penyampaian informasi atas 
rate inforce pada kondisi tertentu. 

Pertagas juga diminta membuat 
perjanjian pengangkutan gas dengan 
Pertamina EP sesuai ketentuan yang 
berlaku. BPK juga meminta Presdir 
melakukan penagihan terhadap piutang 
macet PT Mutiara Energy. 
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Persoalan lain yang ditemukan 
BPK adalah adanya pelanggaran pada 
perjanjian kerjasama pembangunan dan 
pengelolaan LPG Plant Pondok Tengah 
oleh PT Bina Bangun Wibawa Mukti. 
Akibatnya Pertagas menanggung beban 
operasi sebesar uSD602,396.53.

Seperti diketahui, untuk memenuhi 
kebutuhan LPG masyarakat, Pertagas 
membangun LPG Plant di Pondok 
Tengah. untuk pembangunan dan 
pengelolaan LPG Plant tersebut, Pertagas 
membuat Perjanjian Kerjasama Build 
Operate Own (BOO) dengan PT Yudistira 
Energy pada 4 November 2009.  Selain 
itu, Pertagas juga bekerja sama dengan 
PT Bina Bangun Wibawa Mukti 
(BBWM). Kerjasama itu tertuang 
dalam Perjanjian Kerjasama 
Pembangunan dan Pengelolaan 
LPG Plant Pondok Tengah.

Dari kerja sama tersebut 
Pertagas justru mengalami 
kelebihan tanggungan biaya 
operasional LPG Plant Pondok 
Tengah yang seharusnya 
menjadi beban BBWM sebesar 
uSD5,602,396.53. Nilai ini 
berasal dari tunggakan BBWM 
atas kewajiban setoran biaya 
bulanan selama setahun kepada 
Pertagas dan denda atas tunggakan 
yang tidak ditagihkan seperti yang diatur 
dalam perjanjian (2% di atas LIBOr per 
tahun, deposit 3 (tiga) bulan untuk setiap 
hari keterlambatan).

untuk itu BPK meminta Direktur 
Pertagas agar melakukan offsetting 
utang dengan pendapatan pada periode 
tunggakan BBWM. Selain itu juga diminta 
membebankan denda dan cost of money 
terkait talangan biaya operasional 
porsi BBWM yang ditanggung Pertagas 
minimal sebesar uSD108,614.00 dan 
uSD21,105.00.

Permasalahan lainnya ada pada anak 
perusahaan Pertagas yaitu perjanjian 
jual beli gas antara PT Pertagas Niaga 
dan PT Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk dilaksanakan tidak sesuai 

ketentuan. Akibatnya Pertagas tidak 
dapat memanfaatkan investasi atas MrS 
Sicanang sebesar rp6,5 miliar. Selain itu 
PT Pertagas Niaga tidak memiliki kuasa 
penuh terhadap proses billing transaksi 
jual beli gas antara PT Pertagas Niaga 
dengan PGN. 

untuk itu BPK menyarankan Presiden 
Direktur PT Pertagas Niaga menjalin 
kesepakatan ulang terkait pemanfaatan 
MrS dalam perjanjian jual beli gas antara 
PT Pertagas Niaga dan PGN dengan 
prinsip menguntungkan kedua belah 
pihak.

BPK juga menemukan adanya 
kerusakan infrastruktur Jaringan Gas 

yang dibangun Kementerian ESDM dan 
transaksi tidak terbayar pada pengelolaan 
Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk 
rumah Tangga Penugasan Pemerintah 
yang berpotensi membebani dan 
merugikan PT Pertagas Niaga masing-
masing sebesar uSD494,314 dan rp9,16 
miliar. 

untuk itu BPK meminta Direktur 
Gas PT Pertamina (Persero) segera 
menetapkan status aset jargas 
bersama dengan kementerian terkait. 
Presiden Direktur PT Pertagas Niaga 
diminta memperbaiki aset Jargas yang 
mengalami kerusakan dan melakukan 
upaya penagihan secara intensif kepada 
BuMD baik melalui jalur musyawarah 
ataupun jalur hukum.

kelemahan transportasi gas
Sedangkan pemeriksaan BPK terkait 

efektivitas kegiatan transportasi gas 
menunjukkan bahwa aspek bisnis 
transportasi gas masih memiliki 
kelemahan, baik aspek perencanaan 
infrastruktur gas, pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur gas maupun 
aspek pelaksanaan kegiatan transportasi 
gas. 

Permasalahan signifikan lainnya 
adalah perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan infrastruktur gas, dimana dalam 
perencanaan investasi manajemen belum 
sepenuhnya mematuhi prosedur yang 

berlaku. BPK juga menemukan 
banyak permasalahan saat realisasi 
pelaksanaan proyek infrastruktur.  

BPK mengungkap tujuh 
permasalahan yang memerlukan 
perbaikan oleh Pertagas dan 
anak perusahaan. Diantaranya 
perhitungan Ship or Pay yang 
dilakukan Fungsi Keuangan 
tahun 2015 tidak sesuai dengan 
Gas Transportation Agreement. 
Akibatnya PT Pertamina Gas 
kehilangan potensi pendapatan 
uSD934,403.47. Selain itu Gas 
Transportation Agreement Pertagas 
dengan PT PDPDE BBG dan PT Bayu 

Buana Gemilang tidak mencantumkan 
klausul Ship or Pay. Akibatnya 
potensi pendapatan hilang senilai 
uSD609,906.26.

Permasalahan lain adalah persiapan 
pengadaan beberapa proyek di Pertagas 
yang belum memadai. Karena ditemukan 
adanya pengajuan pekerjaan tambah 
untuk Hydrostatic Test, Freshwater 
and Commissioning and Start Up 
sebesar uSD4.611.867,85 pada Proyek 
Pembangunan Pipa Belawan-KIM-KEK di 
Sumatera utara yang belum memenuhi 
unsur kewajaran. Bahkan BPK menilai, 
Dirjen Migas Kementerian ESDM tidak 
konsisten dalam menerapkan kebijakan 
sesuai Permen ESDM No 19 Tahun 2009 
pada pelaksanan Proyek Pipanisasi 
Belawan-KIM-KEK.  (bw) 

ILUSTRASI: Pembangunan Pertagas
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TArGET penerimaan pajak sudah 
delapan tahun tidak tercapai. 
Jika tahun ini pun tidak tercapai 
lagi maka berarti sembilan 

tahun penerimaan perpajakan tidak 
pernah mencapai target yang ditetapkan 
pemerintah. Tahun ini ada kemungkinan 
tidak tercapai juga karena hingga Oktober 
2017 penerimaan pajak baru mencapai 
rp858 triliun atau sekitar 66,8% dari 
target yang ditetapkan APBN-P sebesar 
rp1.283,6 triliun. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia 

Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo 
memperkirakan, penerimaan pajak tahun 
ini mencapai 92% (rp1.180,9 triliun) dari 
target penerimaan dalam APBN-P 2017 
. Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi 
tahun 2016 yang sekitar 81,6% (rp1.106 
triliun) dari target rp1.355,2 triliun. 

Yustinus mengatakan, tahun ini 
target pajak yang ditetapkan pemerintah 
sudah baik, tetapi upaya yang dilakukan 
pemerintah di sektor pajak belum 
maksimal. Tindak lanjut dari amnesti pajak 
belum dirasakan masyarakat. “Ke depan, 

ihwal wasrik 
Pajak 2011-2013

pemerintah bisa fokus mencari pendapatan 
dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), bukan 
PPh (Pajak Penghasilan), karena penarikan 
pajak dari PPh akan mengganggu daya 
beli masyarakat. Sedangkan PPN itu dari 

Yustinus Prastowo
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konsumsi tidak mengganggu penghasilan 
orang. Jadi tinggal mengawasi orang 
patuh atau nggak patuh,” ujar Yustinus 
sebagaimana dikutip dari laman cita.or.id.

Terkait permasalahan tidak 
tercapainya target penerimaan pajak 
juga menjadi perhatian BPK. untuk itu, 
BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 
efektivitas kegiatan pengawasan dan 
pemeriksaan pajak dalam mendukung 
pencapaian target penerimaan pajak 
TA 2011, 2012 dan Semester I 2013. 
Pemeriksaan uji petik atas kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) 
pajak dilakukan pada Kantor Pusat Ditjen 
Pajak, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil 
DJP Sumut I, Kanwil DJP Jatim I, KPP PMA 
Dua, KPP PMA Lima, KPP Madya Medan, 
KPP Pratama Medan Polonia, KPP Madya 
Surabaya dan KPP Pratama Surabaya 
rungkut serta Intansi terkait lainnya di 
Jakarta, Medan dan Surabaya.

Ada tiga hal yang diperiksa BPK yakni 
kegiatan pengawasan pajak, kegiatan 
pemeriksaan pajak dan pemeriksaan atas 
pendukung kegiatan pengawasan, dan 
pemeriksaan pajak. BPK menemukan 
empat permasalahan penting di 
kegiatan pengawasan pajak yang dinilai 
belum memadai yakni pada kegiatan 
Pengawasan kepatuhan perhitungan 
pajak, Pengawasan kepatuhan 
pembayaran pajak, Pengawasan 
kepatuhan pelaporan pajak, dan, 
Kegiatan pengawasan pajak belum sesuai 
ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BPK juga menemukan lima 
permasalahan utama kegiatan 
pemeriksaan pajak yakni; Pengusulan 
dan persetujuan pemeriksaan pajak 
belum dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur, Audit program belum dibuat 
sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak, 
Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum 
sesuai dengan ketentuan dan standar 
pemeriksaan, Kegiatan pemeriksaan pajak 
belum didokumentasikan dan diarsipkan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
serta, Pelaksanaan pemeriksaan pajak 
belum disupervisi secara memadai.

Sedang pemeriksaan atas 
pendukung kegiatan pengawasan dan 
pemeriksaan pajak, BPK menemukan 
dua permasalahan yakni; Pengelolaan 
sumber daya Account Representative 
(Ar) dan pemeriksaan pajak belum 
memadai, serta, Sistem Informasi belum 
mendukung pelaksanaan pengawasan 
dan pemeriksaan pajak.

ar lalai
Laporan tersebut juga mengungkap 

lebih jauh kegiatan pengawasan pajak 
belum efektif dalam mendukung 
pencapaian target penerimaan pajak. 
Menurut BPK, pengawasan kepatuhan 
perhitungan pajak belum dilaksanakan 
secara memadai. Berdasarkan rekapitulasi 

penyampaian surat imbauan kepada WP, 
diketahui bahwa KPP Madya Medan telah 
menerbitkan surat imbauan sebanyak 
1.273 dan KPP Pratama Medan Polonia 
sebanyak 881. 

Atas surat imbauan yang dikirimkan, 
Ar memiliki kewajiban mengawasi 
tindak lanjut serta respon dari WP dan 

membuat administrasi pengawasan atas 
surat imbauan yang telah dikirimkan 
dan pembetulan SPT yang disampaikan 
WP. Berdasar wawancara dengan Ar KPP 
Madya Medan dan KPP Pratama Medan 
Polonia, diketahui Ar tidak membuat 
laporan monitoring atas surat imbauan 
yang telah dikirimkannya kepada WP. 

untuk mengamankan tercapainya 
target rasio pembetulan SPT tahun 
2011, beberapa langkah harus dilakukan 
yakni;  KPP melakukan monitor tindak 
lanjut serta respon dari WP atas surat 
imbauan yang telah dikirim, dan 
membuat administrasi pengawasan atas 
surat imbauan yang telah dikirimkan 
dan pembetulan SPT yang disampaikan 
WP dengan format sebagaimana dalam 

lampiran surat edaran. 
Sedang Kanwil DJP bertugas 

mengawasi pelaksanaan penerbitan 
dan pengiriman surat imbauan serta 
pembetulan SPT yang disampaikan 
WP dan memantau pencapaian target 
penerbitan dan pengiriman surat 
imbauan serta pembetulan SPT yang 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan
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disampaikan WP. 
Akibatnya, tegas BPK, DJP tidak 

dapat mengetahui tingkat kepatuhan 
WP atas respon surat imbauan. Kondisi 
ini timbul dari kelalaian Ar menjalankan 
kewajiban membuat administrasi 
pengawasan surat imbauan, dan kurang 
berjalannya pengawasan atasan langsung, 
serta sistem aplikasi SIDJP yang belum 
mengakomodir kegiatan pengawasan 
kepatuhan perhitungan pajak.

Menanggapi permasalahan tersebut,  
DJP mengatakan bahwa Kanwil DJP 
Sumatera I akan melakukan monitoring 
dan evaluasi pengawasan kepatuhan WP 
dan penerbitan SPT atas keterlambatan 
secara berkala sesuai dengan SE 28/
PJ/2012 dan KPP Madya Medan telah 
mengirimkan surat kepada Direktur 
Teknologi Informasi Perpajakan tentang 
usulan perbaikan sistem aplikasi 
pengawasan kepatuhan WP.

Terkait permasalahan tersebut, 
BPK merekomendasikan Dirjen Pajak 
memperbaiki sistem aplikasi SIDJP 
untuk mengakomodir kegiatan 
pengawasan kepatuhan perhitungan 
pajak, memberikan pembinaan terhadap 
Ar yang kurang cermat menjalankan 
kewajiban pengawasan kepatuhan 
penghitungan pajak. Serta melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
penyampaian surat imbauan kepada 
WP secara berkala sesuai dengan SE 28/
PJ2012 dan melaksanakan pengawasan 
berjenjang yang memadai terhadap 
kegiatan pengawasan pajak.

Di bagian lain dari laporan Wasrik 
Pajak 2011 hingga Semester I 2013, BPK 
juga mengungkap tentang pengawasan 
kepatuhan pembayaran pajak yang 
belum dilaksanakan secara memadai. 
Berdasarkan pengujian atas kegiatan 
pembayaran pajak pada Kanwil DJP 
Sumatera utara I diketahui terdapat 
pembayaran pajak namun belum 
diterbitkan SPT. 

uji petik atas pembayaran PPh Pasal 
21, PPh Pasal 25 dan PPN dalam negeri 
tahun 2011 s/d Semester I 2013 diketahui 

adanya keterlambatan pembayaran antara 
1 sampai 22 bulan.  Atas keterlambatan 
tersebut, kata BPK, seharusnya 
ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% 
per bulan dengan diterbitkan SPT. 

Dari pengujian dapat diketahui 
potensi sanksi administrasi minimal 
sebesar rp6,735 miliar. Dengan rincian; 
KPP Pratama Medan Polonia sebesar 
rp1,118 miliar dan KPP Madya Medan 
sebesar rp5,616 miliar, yang belum 

diterbitkan SPT-nya. 
Belum terealisasikannya penerimaan 

pajak dengan nilai minimal sebesar 
rp6,735 miliar tersebut disebabkan antara 
lain: Ar lalai melakukan pengawasan 
kepatuhan pembayaran pajak, 
pengawasan atasan langsung kurang 
optimal, dan Sistem informasi belum 
dilengkapi menu pengawasan terkait 
kepatuhan pembayaran pajak. 

Atas permasalahan tersebut, DJP 
menanggapi bahwa KPP Madya Medan 
dan KPP Pratama Medan Polonia akan 
menerbitkan SPP atas keterlambatan 

pembayaran pajak yang jadi temuan BPK. 
BPK sendiri merekomendasikan Kepala 
KPP Madya Medan dan KPP Pratama 
Medan Polonia menerbitkan SPT minimal 
sebesar rp6,735 miliar atas keterlambatan 
pajak. Juga, memberikan pembinaan 
kepada Ar yang lalai mengawasi 
kepatuhan pembayaran pajak. 

Terkait pemeriksaan atas kegiatan 
pemeriksaan pajak, BPK berpendapat 
kegiatan pemeriksaan pajak belum efektif 
dalam mendukung pencapaian target 

penerimaan pajak. Pengusulan dan 
persetujuan pemeriksaan pajak belum 
dilaksanakan sesuai prosedur. Berdasarkan 
pengujian proses pengusulan dan 
persetujuan pemeriksaan pajak, diketahui 
terdapat permasalahan antara lain; 
Ketentuan, prosedur dan perencanaan 
pemeriksaan pajak belum mendukung 
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak.

Dari data pengawasan pemeriksaan 
khusus, diketahui bahwa usulan 
pemeriksaan serta persetujuannya di 
lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I 
mengalami peningkatan dari tahun 2011 
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sampai dengan tahun 2013. Menurut data 
tersebut, pada tahun 2011 hanya satu 
pemeriksaan khusus yang disetujui untuk 
dilakukan pemeriksaan, namun tahun 
2012 dan 2013 mengalami peningkatan 
menjadi 58 dan 80 persetujuan. 

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen 
sumber analisis usulan pemeriksaan 
khusus menunjukkan, adanya 15 usulan 
pemeriksaan yang diajukan oleh KPP 
ditolak Kanwil namun Kanwil meminta 
KPP melakukan verifikasi. BPK melakukan 
sampel konfirmasi kepada KPP Madya 
Surabaya terkait tindak lanjut terhadap 
kegiatan verifikasi tersebut, namun 
sampai dengan berakhirnya pemeriksaan 
jawaban atas konfirmasi belum diterima. 

Kanwil tidak memiliki 
data monitoring atas kegiatan 
verifikasi yang dilakukan 
oleh KPP Madya Surabaya. 
Ketentuan terkait monitoring 
yang dilakukan Kanwil dan 
pelaporan hasil verifikasi oleh 
KPP kepada Kanwil belum ada 
sehingga Kanwil tidak dapat 
mengetahui hasil pelaksanaan 
verifikasi yang dilaksanakan 
KPP terkait. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan Kanwil 
tidak dapat melaksanakan 
monitoring terhadap realisasi 
penerimaan pajak dari kegiatan 
verifikasi yang dilaksanakan 
oleh KPP terkait. 

Standar yang telah ada untuk 
menentukan persetujuan pemeriksaan 
khusus belum diterapkan secara konsisten 
terhadap WP yang kondisinya hampir 
sama. Hal tersebut terjadi pada usulan 
pemeriksaan pajak pada tahun 2012 atas 
WP PT A, yang diusulkan pemeriksaan 
khusus untuk tahun pajak 2007 s.d. 2009. 

usulan pemeriksaan tahun pajak 2007 
dan 2009 disetujui, sedangkan tahun 
pajak 2008 dengan potensi penerimaan 
pajak rp1,321 miliar tidak disetujui dan 
diminta hanya untuk dilakukan verifikasi. 
Alasan tidak disetujui pemeriksaan karena 
volume pemeriksaan yang telah melebihi 

30% dari target, jenis usaha WP tidak 
sesuai dengan renstra pemeriksaan, dan 
berdasar laporan advisory visit WP tidak 
ditemukan. 

Penjelasan tersebut, papar BPK, 
tidak dapat diterima karena untuk tahun 
2007 dan 2009 disetujui dilakukan 
pemeriksaan. Dengan demikian, adanya 
indikasi ketidakkonsistenan dalam 
menyikapi usulan pemeriksaan tersebut.

Hal lain yang terungkap adalah 
prosedur pengusulan pemeriksaan khusus 
dari Account Representative dan tindak 
lanjutnya tidak sesuai ketentuan. Berdasar 
daftar calon usulan pemeriksaan khusus 
KPP PMA Dua, diketahui bahwa selama 
tahun 2011 sampai dengan semester I 

tahun 2013, terdapat 13 analisis risiko dari 
Ar sebagai usulan pemeriksaan khusus 
bottom up. Berdasar hasil pengujian 
dokumen analisis risiko dari Ar dan tindak 
lanjutnya, diketahui adanya kesalahan 
penyampaian usulan pemeriksaan 
yang seharusnya kepada Kepala KPP 
tetapi ditujukan kepada Kepala Seksi 
Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

BPK juga menemukan analisis risiko 
Ar yang tidak seluruhnya ditindaklanjuti 
dengan Tim Pembahas Analisis risiko, 
sesuai SE Dirjen Pajak Nomor SE-85/
PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan 
untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan, setelah Ar 

menyampaikan analisis risiko kepada 
Kepala uP2, selanjutnya Kepala uP2 
menugaskan Kasi Pemeriksaan membuat 
Nota Dinas Pembentukan Tim Pembahas 
Analisis risiko yang akan membahas dan 
menentukan kelayakan analisis risiko 
untuk jadi usulan Pemeriksaan Khusus.

Hasil pengujian terhadap daftar 
calon usulan pemeriksaan khusus KPP 
PMA Dua, diketahui dari 13 analisis risiko 
yang diajukan, hanya 2 yang dibentuk 
Tim Pembahas Analisis risiko, salah 
satunya adalah WP PT B. Adapun atas 
11 analisis risiko lainnya, tidak dibentuk 
Tim Pembahas Analis risiko. Meski tanpa 
pembentukan Tim Pembahas, Kepala 
Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 

dengan hasil diskusi bersama 
Kepala Kantor, memutuskan 
tindak lanjut atas analisis risiko 
yang diajukan oleh Ar tersebut. 

Tindak lanjut tersebut 
adalah atas 8  analisis risiko 
dikembalikan kepada Ar untuk 
verifikasi. Sedang 1 analisis 
risiko diputuskan bukan novum, 
dan 2 analisis risiko tidak 
ditindaklanjuti karena sudah 
dibayar.

Menurut BPK, tidak adanya 
pembentukan Tim Pembahas 
Analisis risiko untuk membahas 
dan memutuskan tindak lanjut 
atas usulan analisis risiko dari 

Ar menunjukkan bahwa proses usul 
pemeriksaan khusus di KPP PMA Dua 
tidak sesuai dengan ketentuan. Selain 
itu, pengambilan keputusan yang dibuat 
Kepala Kantor dengan Kepala Seksi 
Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
Juga tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dimana seharusnya yang 
menentukan adalah Tim Pembahas.

Hal lain yang terungkap adalah tindak 
lanjut atas usulan pemeriksaan PT B 
belum memadai. Tim Pembahas Analisis 
risiko telah dibentuk pada tanggal 3 
April 2012, namun sampai berakhimya 
pemeriksaan, hasil pembahasan dan 
tindak lanjutnya masih belum ada.  (dr)

 “Berdasarkan pengujian atas 

kegiatan pembayaran pajak 

pada Kanwil DJP Sumatera 

Utara I diketahui terdapat pem-

bayaran pajak namun belum 

diterbitkan SPT.”
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MENTErI Badan usaha 
Milik Negara (BuMN) 
rini Soemarno berharap 
produktivitas tanaman tebu 

bisa mencapai 100 ton per hektar (ha) 
dengan rendemen (kadar kandungan gula) 
di atas 8%. Hal itu dicanangkan rini usai 
menandatangani kerja sama penanaman 
tebu di lahan milik PTPN XII dengan 
Asosiasi Petani Tebu rakyat Indonesia 
(APTrI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 
rabu (15/11/2017). 

Produktivitas tebu tahun 2017 masih 

rendah. Kurang dari 100 ton per hektar. 
Sementara itu tingginya curah hujan 
menyebabkan rendemen tebu turun 
menjadi sekitar 7,5%. Dengan adanya 
kerja sama petani dengan BuMN, baik 
itu dari segi perbankan maupun dari 
produsen pupuk melalui Mou yang telah 
ditandatangani, rini berharap tahun 
depan hasil panen dan rendemen tebu 
sudah bisa meningkat. 

Menurut rini, pemerintah melalui 
Kementerian BuMN terus memberikan 
dukungan terhadap kontribusi 

PenanaMan tebu berMasalah,
ProDuKsi gula Menurun
tidak mengherankan jika harga gula Pasir 
cenderung fluktuatif. tahun ini saja, diPerkirakan 
Produksi gula nasional Bakal turun. hal itu terjadi 
karena kurang harmonisnya kerja sama antara 
Petani teBu dan Bumn Produsen gula. karenanya, 
Program Penanaman varietas teBu yang ideal Bagi 
Petani, terkendala.

sektor pertanian bagi peningkatan 
pertumbuhan ekonomi nasional.  
Salah satunya mendorong kontribusi 
sub sektor perkebunan tebu melalui 
program-program yang ditujukan untuk 
mendongkrak peningkatan produktivitas 
tebu.

Saat ini, total luas tanaman tebu di 
Indonesia mencapai 450 ribu hektar (ha) 
yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 
266 ribu ha, perkebunan negara 67 ribu ha, 
dan perkebunan swasta sebesar 118 ribu 
ha. rata-rata produksi tebu rakyat secara 
nasional masih berada di bawah 80 ton per 
hektar dengan tingkat rendemen di bawah 
8%.

hasil Pemeriksaan BPk 
Terkait pengadaan tebu, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan 
Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan 
penyediaan bahan baku tebu, pengolahan 
tebu dan penjualan gula dilakukan pada 
Pabrik Gula (PG) rajawali I, tahun 2014-2016 
(Semester I) di Jakarta dan di Jawa Timur. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 
kecenderungan upaya perbaikan kinerja 
yang dilihat dari ketersediaan bahan 
baku tebu di lingkungan PT PG rajawali 
I, termasuk PG Krebet Baru dan PG rejo 
Agung Baru mengalami tren peningkatan 
selama tahun 2014 s.d. 2016. Demikian juga 
jumlah tebu yang digiling per hektar-nya 
yang cenderung meningkat, kecuali pada 
Pabrik Gula (PG) Krebet Baru I dan PG rejo 
Agung Baru di tahun 2015. 

Di sisi lain, hasil pemeriksaan BPK 
atas kinerja terkait pengadaan tebu pada 
PG rajawali I masih menemukan adanya 
sejumlah temuan signifikan terkait masalah 
varietas tebu, pembibitan, komposisi ideal 
dan masa tanam.      

Selama ini PG Krebet Baru memperoleh 
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pasokan bahan baku tebu hampir 
sepenuhnya dari tebu rakyat. Baik melalui 
kemitraan maupun mandiri. Dalam 
kegiatan pembibitan, PG Krebet Baru 
memanfaatkan lahan HGu yang dikelola 
sendiri sebagai Kebun Bibit. Selain itu, 
PG Krebet Baru juga memiliki lahan yang 
disewa dari masyarakat seluas ± 17 Ha. 
Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai 
Kebun Tebu Giling (KTG) eksperimen. 

Kondisi yang berbeda terjadi di PG rejo 
Agung Baru. Selain pasokan bahan baku 
tebu dari tebu rakyat, PG rejo Agung Baru 
juga memperoleh pasokan tebu dari hasil 
kerja sama usaha dengan petani melalui 
pola Imbalan Pemakaian Lahan (IPL). PG 
rejo Agung Baru melakukan perjanjian 
IPL tersebut agar dapat memanfaatkan 
lahan petani dalam jangka waktu tertentu 
baik sebagai lahan pembibitan maupun 
lahan tebu giling. Selanjutnya petani akan 
menerima imbalan sebesar nilai sewa yang 
telah disepakati kedua pihak dan dapat 
memanfaatkan ratoon cane-nya setelah 
masa sewa berakhir.  

Dengan pola IPL, penataan varietas 
dilakukan dengan cara melakukan 
bongkar ratoon terhadap tanaman yang 
sudah tidak produktif dan mengganti 
dengan varietas baru sesuai komposisi 
varietas yang diharapkan dan harus 
mempersiapkan Kebun Bibit Datar (KBD) 
pada musim giling sebelumnya. Tanaman 
pertama (plant cane) pada Tebu Sendiri 
(TS) merupakan faktor penentu dalam 
penataan varietas. Selain untuk mengganti 
tanaman ratoon tinggi juga mengganti 
dengan varietas yang sesuai dengan 
komposisi ideal. untuk itu, pemilihan 
varietas dan masa tanam harus diatur 
sedemikian rupa agar sesuai dengan sifat 
kemasakan dan bulan tanamnya.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
kegiatan pembibitan dan penataan 
varietas bibit dan tebu giling pada PG 
Krebet Baru dan PG rejo Agung Baru 
ditemukan beberapa permasalahan. 
Misalnya, SOP atau prosedur pelaksanaan 
kegiatan pembibitan pada PG Krebet Baru 
dan PG rejo Agung Baru belum memadai. 

Selain itu, penataan varietas tanaman 
tebu pada PG Krebet Baru dan PG rejo 
Agung Baru juga belum optimal. Hasil 
audit juga menemukan fakta bahwa bulan 
tanam kebun bibit datar (KBD) belum 
sepenuhnya mendukung bulan tanam 
yang ideal di lahan kebun tebu giling 
(KTG).

Munculnya permasalahan-
permasalahan tersebut mengakibatkan 
penyediaan tebu varietas masak awal 
untuk memenuhi kebutuhan PG Krebet 
Baru dan PG rejo Agung Baru pada masa 
awal giling tidak tercapai.

Menanggapi permasalahan tersebut 
Direksi PT PG rajawali I memberikan 
penjelasan bahwa petani kurang 
berminat menanam tebu varietas masak 
awal karena memiliki sifat mudah 
berbunga, perawatan yang relatif sulit, 
produktivitas rendah, daya tahan terhadap 
keprasan kecil, dan klenteknya lebih sulit 
dibandingkan varietas masak lambat.

Hal ini mengakibatkan varietas masak 
awal yang ditanam hanya bisa bertahan 
paling lama sampai dengan tahun ketiga 
(ratoon 2). Kemudian setelahnya, petani 
cenderung menanam kembali varietas 
masak lambat. 

untuk meningkatkan minat petani 
terhadap tebu varietas masak awal, 
diperlukan jenis tebu varietas masak 
awal baru. Dalam hal ini PT PG rajawali 
I tidak mempunyai laboratorium untuk 
melakukan persilangan varietas dalam 
rangka menemukan varietas baru. Saat ini 
yang dilakukan hanya menyeleksi varietas 
masak awal yang ada. Sedangkan untuk 
memunculkan varietas baru hanya ada di 
lembaga riset P3GI.

Atas permasalahan tersebut BPK 
merekomendasikan Direksi PT PG 
rajawali I agar memerintahkan GM PG 
Krebet Baru dan PG rejo Agung Baru 
menyempurnakan SOP Pembibitan 
dengan memasukkan prosedur antisipasi 
apabila terdapat penyimpangan varietas 
ideal di lapangan. 

Selain itu BPK juga merekomendasikan 
agar GM PG Kreber Baru dan rejo Agung 
Baru   berkoordinasi dengan lembaga 
riset yang kredibel untuk menemukan 
metode yang paling optimal dalam 
membudidayakan tebu varietas 
masak awal, serta menyusun rencana 
pemanfaatan lahan TS baik HGu maupun 
sewa untuk mengurangi penyimpangan 
varietas ideal di lapangan.  (bd)

Menteri  BUMN Rini Soemarno Pencanangan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tebu Melalui Sinergi BUMN Kab Jember 

22 - 34 AUDIT KINERJA.indd   31 12/23/2017   8:26:27 AM



32 NOVEMBER 2017WARTA BPK

AUDIT 
KINERJA

P T INKA kembali memenangkan 
tender pengadaan 200 unit 
gerbong kereta tipe MG (Meter 
Gauge) dari Bangladesh. 

Keberhasilan tersebut merupakan 
yang kedua tahun ini. Dalam tender 
yang diadakan 11 Juni 2017, PT 
INKA mengalahkan dua pesaing 
utamanya, rites Limited dari India 
dan CrrC Changcun dari Tiongkok. 
Penandatanganan kontrak akan 
dilaksanakan setelah Bangladesh railway 
mengeluarkan Notice of Award (NoA) 
yang merupakan pengumuman resmi 
pemerintah Bangladesh atas penunjukan 
PT INKA sebagai pemenang tender.

Sebelumnya pada 24 April 2017, 
PT INKA juga memenangkan tender 
pengadaan 50 unit gerbong kereta tipe 
BG (Broad Gauge) mengalahkan rites 
Limited dari India. Secara keseluruhan 
keberhasilan PT INKA menjadi pemenang 
tender pengadaan gerbong kereta 
di Bangladesh merupakan yang 
keempat kalinya. Tahun 2015, PT INKA 
memenangkan tender pengadaan 

gerbong kereta 100 unit tipe MG dan 
50 unit tipe BG. Proyek tersebut telah 
dilaksanakan dengan baik oleh PT INKA 
150 gerbong kereta tersebut telah dikirim 
ke Bangladesh tahun 2016. 

Atas keberhasilan itu, PT INKA 
(Persero) mendapat sindikasi pinjaman 
senilai rp1,69 triliun dari dua Badan 
usaha Milik Negara (BuMN), yakni PT 
Bank Mandiri Tbk dan PT Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI), Juli lalu. Pinjaman 
ini akan digunakan PT INKA mendanai 
pengadaan 438 gerbong kereta pesanan 
PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dari jumlah pinjaman tersebut, Bank 
Mandiri mengucurkan kredit rp1,19 
triliun, sisanya rp500 miliar oleh PT SMI. 
Kedua kreditur ini juga menjadi Join 
Mandated Lead Arranger. 

Sementara itu terkait pesanan 438 
gerbong kereta pesanan PT KAI, Agus 
menuturkan, gerbong-gerbong kereta 
di dalam negeri sudah berumur lebih 30 
tahun, bahkan ada yang mencapai 50 
tahun. Gerbong-gerbong tua ini perlu 
diremajakan dengan kereta baru.

suKses iNKA di 
BANGlAdesh
diwArNAi PersoAlAN 
KiNerjA
Pt inka kemBali mendaPat Pesanan gerBong kereta 
aPi dari Bangladesh. selain itu inka juga mendaPat 
sindikasi Pinjaman seBesar rP1,69 triliun dari 
Bank mandiri. namun Pt inka harus Bekerja keras 
karena hasil Pemeriksaan BPk menunjukkan kinerja 
Produksi Belum sePenuhnya efektif dan efisien.

Ada sekitar 1.000 gerbong yang harus 
diremajakan. Tahap pertama 438 unit 
sudah di-deliver Oktober 2017. Berikutnya 
lebih dari 500 gerbong yang dikirim secara 
bertahap ke PT KAI, dengan jumlah rata-
rata 30 unit gerbong per bulan.

Meski mencatatkan sukses 
menangguk pesanan, PT INKA tampaknya 
masih harus bekerja keras guna 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
Pasalnya hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja PT 
INKA dalam pengadaan produksi gerbong 
kereta dan alat transportasi lainnya tahun 
2014-Semester I Tahun 2016 belum 
sepenuhnya efisien dan efektif.

Kesimpulan BPK tersebut didasari 
sejumlah temuan pada kegiatan standar 
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perencanaan produksi, pengadaan 
barang dan jasa produksi, pelaksanaan 
proses produksi dan pembiayaan, serta 
penyelesaian produksi. Dari aspek 
perencanaan produksi diketahui surat 
perjanjian/kontrak penjualan belum 
sepenuhnya mengakomodir kepentingan 
PT INKA, terutama sebagai sarana 
melakukan daya tawar (bargaining 
power) atas pengenaan denda maupun 
timbulnya potensi permasalahan yang 
dibebankan pihak owner. 

Akibatnya, berdasarkan 21 kontrak 
pengadaan pekerjaan tahun 2014 sampai 
Semester I Tahun 2016, diketahui nilai 
denda keterlambatan oleh pemberi kerja, 
dalam hal ini PT KAI cukup signifikan, 
yaitu senilai rp20,40 miliar atau 47% dari 

total laba bersih yang diperoleh PT INKA 
sebesar rp43,35 miliar.

Karena itu BPK merekomendasikan 
Direksi PT INKA membuat pedoman 
penyusunan perikatan/kontrak penjualan 
sebagai panduan dalam pelaksanaan 
penjualan proyek berikutnya dengan 
memperhatikan klausul kontrak yang 
menjamin kesetaraan hak dan kewajiban 
antara PT INKA (produsen) dan Pemberi 
Kerja (owner) sehingga seluruh klausul 
kontrak dapat melindungi kepentingan 
perusahaan.

Terkait sarana dan prasarana, 
hasil pemeriksaan BPK menunjukkan 
penerapan tata ruang (layout) pabrik dan 
ketersediaan peralatan PT INKA belum 
optimal. Ketersediaan layout yang masih 

didasari hasil kajian Nippon Sharyo dan 
kajian BPPT sudah tidak relevan dengan 
kondisi saat ini sehingga hal tersebut tak 
mampu mendukung kegiatan produksi.  

Di samping itu sistem sewa 
pemanfaatan emplasemen rel, berupa 
tempat atau lahan terbuka yang 
digunakan sebagai penghubung atas 
perpindahan suatu obyek baik untuk 
stabling kereta/gerbong pihak lain 
yang telah diserahterimakan, serta 
pemanfaatan aset lahan PT KAI berupa 
lajur emplasemen uji kereta (test track), 
tidak efektif.  

Belum adanya kebijakan terkait 
sewa lahan/bangunan sebagai langkah 
optimalisasi pemanfaatan lahan pabrik, 
mengakibatkan posisi tawar (bargaining 
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power) PT INKA (Persero) sebagai 
produsen, dengan PT KAI sebagai 
costumer utama sekaligus pemilik lahan, 
menjadi sangat lemah. Kondisi ini bisa 
menimbulkan potensi berkurangnya 
pendapatan PT INKA. 

Sementara itu proses produksi 
kereta pun belum sepenuhnya 
terlaksana secara efektif dan efisien. 
Berkaitan dengan hal tersebut BPK telah 
melakukan pemeriksaan secara uji petik 
terhadap proyek 5 trainset K3 tahun 
2016, proyek pengadaan kereta api 
dari Bangladesh, serta kereta 4 trainset 
K1 tahun 2015. Hasilnya menunjukkan 
bahwa proses produksi tidak sesuai 
rencana yang telah ditetapkan sehingga 
terjadi keterlambatan dan denda yang 
membebani perusahaan. 

kereta api Bangladesh
Proyek kereta Bangladesh dituangkan 

dalam dua dokumen kontrak untuk 
kereta 100 Meter Gauge (MG) dan 
50 Broad Gauge (BG). untuk kereta 
100 MG perjanjian dituangkan dalam 
Contract Agreement No. BrJADB/100 
MG Carriages Dated 27 November, 
2014 for Procurement of 100 Nos. MG 
Stainless Steel Passenger Carriages 
for Bangladesh railway. Nilai kontrak 
sebesar uSD44.394.399 dengan waktu 
penyerahan 20 bulan. Pesanan gerbong 
kereta tersebut harus diserahkan 
seluruhnya dalam waktu 24 bulan sejak 
tanggal efektif kontrak.

Sedangkan untuk yang 50 BG 
perjanjian dituangkan dalam Contract 
Agreement No. BrJADB/50 BG 
Carriages dated 27 November 2014 for 
Procurement of 50 BG Stainless Steel 
Passenger Carriages for Bangladesh 
railway. Nilai kontrak uSD27.997.374 
dengan waktu penyerahan dimulai 
setelah 20 bulan dan harus diserahkan 
seluruhnya dalam waktu 24 bulan sejak 
tanggal efektif kontrak.

Berdasarkan General Condition of 
Contract (GCC) yang terdapat dalam 
kontrak proyek kereta api Bangladesh 

disebutkan bahwa pembayaran owner 
kepada INKA dilakukan menggunakan 
Letter of Credit (L/C) sebesar 90% dari 
nilai barang yang dikirim pada saat 
barang dikirim dan sisanya sebesar 10% 
setelah dikeluarkannya the acceptance 
certificate yang dikeluarkan oleh owner.

Menurut jadwal, rencana penyerahan 
100 MG akan dilakukan mulai minggu 
ke empat bulan Januari 2016, dan 50 BG 
dimulai pada minggu ke lima bulan Maret 
2016. Namun dari hasil pemeriksaan 
BPK, berdasar surat jalan pengiriman 
barang dari Divisi Logistik diketahui 
bahwa pengiriman pertama kereta ke 
Bangladesh sebanyak 15 car kereta MG 
baru dilaksanakan Maret 2016. 

Selanjutnya atas pengiriman 15 
car kereta MG tersebut PT INKA telah 
mengeluarkan   commercial invoice 
nomor: INV-01/Br/INKA/2016 kepada 
Bangladesh railway tanggal 28 Maret 
2016 sebesar uSD 5.301.674,10 dan telah 
diterima pembayaran nya tanggal 8 April 
2016. 

Dari uraian tersebut, seharusnya 
PT INKA sudah dapat mengirim dan 
menerima pembayaran untuk tahap 1 

Kereta 100 MG pada minggu ke-4 Januari 
2016, namun realisasinya baru dapat 
terlaksana pada minggu ke-4 Maret 
2016. Hal ini menunjukkan bahwa proses 
produksi kereta tersebut mengalami 
perlambatan dan ketidaksesuaian 
dengan rencana.

Selain itu dalam pelaksanaannya juga 
mengalami keterlambatan kedatangan 
bahan yang ditunjukkan dengan 
pengiriman terakhir pada bulan Februari 
2016. Dengan adanya addendum serta 
keterlambatan pengiriman tersebut 
berdampak pada proses produksi Kereta 
50 BG dan 100 MG Bangladesh, yang 
seharusnya berdasarkan master schedule 
tahap pabrikasi sudah dapat diselesaikan 
semua di akhir Desember 2015.

Pelaksanaan proses produksi yang 
mengalami keterlambatan dan tidak 
sesuai rencana dalam master schedule, 
maka berimbas pada keterlambatan 
penerimaan pendapatan dan 
pembayaran untuk tahap 1 Kereta 
100 MG Bangladesh railway serta 
terganggunya proses produksi proyek 
berikutnya yaitu proyek 5 TS Kl dan 5 TS 
K3 dari PT KAI.  (bd)

Kereta Api buatan PT INKA  yang diekspor ke Bangladesh
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D i bidang jasa konsultasi, 
nama PT Virama Karya 
(Persero) sudah tak asing lagi. 
Maklum, berbagai proyek jasa 

konsultasi telah dilakukan perusahaan 
pelat merah itu. Mulai dari jasa survei 
dan investigasi hingga jasa studi, 

perencanaan dan pelaksanaan proyek. 
Tidak heran bila, pada tahun 2015 lalu 
saja, PT Virama telah menangani 89 paket 
proyek. Begitu juga pada 2016 telah 
memenangkan 54 tender.

Salah satunya, PT Virama Karya 
(Persero) mendapat pekerjaan jasa 

KetiKa Biaya 
Konsultansi
Dianggap taK Wajar
Pengelolaan PendaPatan dan biaya Pt Virama Karya 
(Persero) masih amburadul. bPK menemuKan adanya 
biaya jasa Konsultansi yang tidaK bisa diyaKini 
Kebenarannya. salah satunya Pada PeKerjaan jasa 
Konsultansi Project management and suPerVision 
consultant (Pmsc) Pengembangan terminal Peti 
Kemas belawan Fase 2 sebesar rp1 miliar. 

konsultansi Project Management 
and Supervision Consultant (PMSC) 
Pengembangan Terminal Petikemas 
Belawan Fase 2 dari PT Prima Terminal 
Peti kemas. Perjanjian jasa konsultansi 
tersebut dituangkan dalam kontrak 
tanggal 6 November 2014. Di sana 
disebutkan jangka waktu pelaksanaan 
kontrak. Yakni dimulai pada 4 Desember 
2014 hingga 3 Desember 2017. Biaya 
pelaksanaan pekerjaan tersebut Rp22,15 
miliar.

BPK menemukan sejumlah 
kelemahan dalam proyek tersebut. Di 
antaranya, adanya penggunaan dana 
yang tidak sesuai dengan Rencana 
Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP). 
Diantaranya, biaya survei dan investigasi 
yang tidak dialokasikan dalam RAPP 
Tahun 2014 dan 2015, tapi dalam 
pelaksanaannya ditemukan realisasi 
untuk biaya tersebut dengan total 
sebesar Rp1,69 miliar. 

BPK juga menemukan adanya bukti 
pertanggungjawaban keuangan tidak 
disampaikan tepat waktu. Disamping itu 
verifikasi dokumen pertanggungjawaban 
juga lemah. Salah satu contohnya, 
laporan keuangan bulan Agustus 2015, 
tapi memuat bukti pertanggungjawaban 
keuangan bulan Juni 2015. Sudah begitu 
juga terdapat kesalahan penulisan dan 
perhitungan dalam kuitansi pembayaran. 
Misalnya, terdapat kuitansi pembayaran 
pembelian 30 dus medium snack 
dengan harga @Rp25.000 dengan nilai 
tertulis sebesar Rp875.000. Seharusnya 
nilai pembayarannya hanya sebesar 
Rp750.000. Akibatnya terjadi kelebihan 
perhitungan sebesar Rp125.000. 

Temuan lainnya, yakni adanya bukti 
pertanggungjawaban invoice hotel 
diragukan kebenaran dan kewajarannya. 
Sebelumnya diketahui, adanya realisasi 
penggunaan dana untuk kegiatan rapat 
di hotel Grand Kemang dan Amozcozy 
dengan jumlah sebesar Rp1 miliar. 
Namun dari invoice, BPK menemukan 
sejumlah permasalahan. Seperti bukti 
pertanggungjawaban yang dilampirkan 
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hanya selembar invoice dari hotel. Tidak 
didukung bukti pendukung lainnya 
seperti daftar hadir dan daftar kamar. Ada 
juga invoice Hotel Grand Kemang tidak 
ditandatangani oleh bagian finance.

BPK juga menemukan indikasi 
kesalahan perhitungan biaya hotel 
minimal sebesar Rp69 juta. Ambil 
contoh dalam invoice Hotel Grand 
Kemang tertulis arrival date tanggal 
26 Januari 2015 dan departure date 
tanggal 28 Januari 2015. Seharusnya 
perhitungan penggunaan kamar/room 
hanya selama 2 hari. Namun dalam 
dokumen bukti perintah pembayaran 
yang ditandatangani Manajer Divisi 
menunjukkan bahwa pembayaran 
tersebut dilakukan untuk 3 hari. 
Akibatnya terjadi kelebihan perhitungan 
biaya hotel sebesar Rp69 juta.

Temuan lain, pada Januari 2015 
terdapat bukti pertanggungjawaban 
sebesar Rp126 juta yang tidak 
ditandatangani manajer Divisi Khusus 
dan juga pihak penerima. Dengan tidak 
adanya tanda tangan tersebut maka 
bukti pertanggungjawaban penggunaan 
dana tersebut diragukan keabsahannya. 
Begitu juga pada pertanggungjawaban 
pembayaran 2 paket animasi struktur 
dan desain dan cd burning yang tidak sah 
sebesar Rp126 juta. 

Terkait temuan BPK tersebut, Direksi 
PT Virama Karya (Persero) mengakui 
masih terdapat banyak kelemahan 
dalam pengelolaan proyek. Untuk itu PT 
Virama Karya (Persero) akan melakukan 
perbaikan. Seperti meningkatkan 
pengendalian termasuk melakukan 
evaluasi antara prestasi dengan biaya 
yang dikeluarkan. 

Ke depan, pihak manajemen juga 
akan melakukan review mekanisme 
dan prosedur terhadap kesesuaian 
pengelolaan RAPP. Caranya dengan 
melakukan cut-off pada progress 70% 
untuk mengetahui capaian prestasi dan 
realisasi biaya dengan rencana biaya 
yang ada pada RAPP. Sedangkan terkait 
temuan penggunaan biaya proyek yang 

tidak dapat diyakini kewajarannya, tidak 
sah dan indikasi kelebihan pembayaran 
akan dilakukan penelusuran kembali 
bukti pertanggunjawaban tersebut.

mengevaluasi Kebijakan
Untuk itu BPK merekomendasikan 

Direksi PT Virama Karya (Persero) agar 
mengevaluasi kembali kebijakan 
dan mekanisme persetujuan Direksi 
atas dropping dana agar sepenuhnya 
mengacu pada RAPP. 

Direksi PT Virama 
Karya juga diminta 
memberikan sanksi 
kepada Kepala Divisi 
Gedung karena tidak 
cermat menjalankan 
tanggung jawab 
untuk menjamin 
ketepatan peruntukan 
pembiayaan proyek 
pada RAPP. Sanksi 
juga diberikan kepada 
Manajer Unit Pelaksana (Divisi) karena 
tidak cermat dalam membuat RAPP 
dan melakukan pemeriksaan terhadap 
pertanggungjawaban keuangan.  

Direksi juga diminta memberikan 
sanksi kepada team leader karena 
menyampaikan bukti-bukti 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
tidak tepat waktu, tidak lengkap dan 
tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

BPK juga meminta Direksi PT 
Virama Karya untuk merevisi prosedur 
pertanggungjawaban keuangan 
khususnya dalam mengatur mekanisme 
verifikasi pertanggungjawaban 
keuangan dan mendefinisikan secara 
rinci mengenai bukti-bukti pendukung 
pertanggungjawaban yang lengkap.

Ketidakberesan PT Virama dalam 
mengelola proyek juga terjadi pada 
Proyek Jasa Konsultansi Manajemen 
Konstruksi Pembangunan Gedung 
RSUD Al ihsan. Di sana BPK menemukan 
pertanggungjawaban penggunaan 
biaya langsung personil pada proyek 
tersebut tidak didukung SPK. Akibatnya 

penggunaan dana biaya langsung 12 
personil minimal sebesar Rp226 juta 
diragukan kebenarannya.

Menurut BPK persoalan tesebut 
terjadi karena Kepala Biro SDM tidak 
menerbitkan SPK untuk tenaga 
penunjang sebagai dasar pembayaran 
berupa SPK untuk tenaga penunjang 
proyek. Selain itu Manajer Unit Pelaksana 
(Divisi) tidak cermat dalam membuat 
RAPP dan melakukan pemeriksaan 
terhadap pertanggungjawaban 

keuangan. BPK menilai, prosedur 
pertanggungjawaban keuangan 
belum mengatur mekanisme verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan dan 
belum mendeflnisikan secara rinci 
mengenai bukti-bukti pendukung 
pertanggungjawaban yang lengkap.

Terkait temuan tersebut, Direksi 
PT Virama ke depan, pihaknya akan 
melakukan pembenahan terhadap SOP 
pengelolaan data base SDM termasuk 
SPK, agar data base SDM yang ada di 
perusahaan lebih handal dan terkelola 
secara optimal.

Meski begitu BPK meminta Direksi PT 
Virama Karya (Persero) agar memberikan 
sanksi kepada Kepala Biro SDM karena 
tidak cermat dalam menerbitkan dan 
mengelola SPK untuk tenaga penunjang 
sebagai dasar pembayaran untuk tenaga 
penunjang proyek. Sanksi juga diberikan 
kepada Manajer Unit Pelaksana (Divisi), 
lantaran tidak cermat dalam membuat 
RAPP dan melakukan pemeriksaan 
terhadap pertanggungjawaban 
keuangan.  (bw) 

Manajer Unit Pelaksana 
(Divisi) tidak cermat dalam 
membuat RAPP dan melakukan 
pemeriksaan terhadap 
pertanggungjawaban keuangan.
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S UBSiDi beras bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah kerap 
menunai persoalan. Urusannya 
beragam, mulai dari soal 

kualitas beras yang tidak layak, hingga 
penyaluran beras yang tidak tepat 
sasaran. Tak heran bila, beberapa waktu 
lalu,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyimpulkan, selama ini, penyaluran 
Raskin tidak tepat, baik sasaran penerima, 
jumlah maupun mutu berasnya. Untuk 
itu komisi anti rasuah itu meminta 
pemerintah agar mendesain ulang 
program subsidi yang  sudah berjalan 15 
tahun ini.

Ditambah lagi adanya persoalan data 
penerima juga menjadi permasalahan 
klasik yang tak kunjung tuntas. 
Pangkal masalahnya karena dalam 
penghimpunan data rumah tangga 
sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang 
diperoleh BPS, ternyata tidak melibatkan 
pemerintah daerah. Buntutnya terjadi 
ketidaksesuaian data dengan kondisi 
nyata.

Belum lagi ditambah adanya 
kebocoran beras raskin kepada pihak 
yang tidak selayaknya menerima. Ada 
juga yang dijual ke pasar umum. Bahkan 
ada indikasi jaringan semacam kartel 

Beras untuK “si MisKin” 
DiseleWengKan pula
BADAN PeMeRiKSA KeUANGAN (BPK) MeNeMUKAN 
ADANYA PeNYAlAHGUNAAN UANG PeMBeliAN BeRAS BAGi 
MASYARAKAT BeRPeNGHASilAN ReNDAH. AKiBATNYA, PeRUM 
BUlOG DiRUGiKAN SeBeSAR Rp7,90 MiliAR.

dalam penyaluran beras raskin. Ditambah 
lagi ada penyaluran raskin di tingkat 
penerima yang disalahgunakan sehingga 
dijual kepada pengepul, tetapi pada 
akhirnya kembali dijual kepada RTS-PM.

Padahal sesuai ketentuan, RTS-PM 
menerima 15 kilogram (kg) per bulan. 
Tapi praktiknya, pendistribusian raskin 
kerap tidak tepat jumlahnya. Di sejumlah 
daerah, RTS-PM menerima kurang dari 
15 kg per bulan dengan sejumlah alasan, 
seperti jumlah penerima melebihi dari 
daftar seharusnya.

Terkait dengan persoalan itu, 
pada semester i tahun 2017, BPK telah 
melakukan pemeriksaan terhadap subsidi 
beras bagi masyarakat berpendapatan 
rendah di Perum Bulog Tahun Anggaran 
(TA) 2016. Pemeriksaan dilakukan di 
Perum Bulog DKi Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, 
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, 
Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai 
realisasi kuantum Rastra tahun 2016 yang 
telah disalurkan Perum Bulog sampai titik 
distribusi. Pemeriksaan ini juga untuk 
menilai, penagihan subsidi Rastra tahun 
2016 yang diajukan Perum Bulog kepada 
pemerintah.

Seperti diketahui, program subsidi 
Rastra merupakan kebijakan subsidi 
pangan bagi masyarakat berpendapatan 
rendah. Program ini bertujuan untuk 
melindungi tingkat pendapatan petani 
dan peningkatan ketahanan pangan dan 
pengembangan ekonomi pedesaan.

Perum Bulog berperan menyediakan 
dan mendistribusikan Rastra sampai ke 
titik distribusi, yakni kecamatan atau 
kelurahan. Selanjutnya oleh pemerintah 
daerah setempat beras tersebut 

Beras Raskin
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disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran 
– Penerima Manfaat (RTS-PM). Beras yang 
disalurkan per masing-masing RTS-PM 
pada tahun 2016 adalah sebanyak 15 
kg per bulan sebanyak 12 bulan alokasi 
penyaluran dengan harga jual sebesar 
Rp1.600 per kg di titik distribusi.

Perum Bulog juga bertugas 
menyediakan dan menyalurkan 
CBP untuk menanggulangi bencana 
dan rawan pangan melalui bantuan 
bencana alam dan Operasi Pasar (OP). 
Pada penyaluran CBP melalui OP, hasil 
penjualan beras harus disetorkan kembali 
kepada pemerintah melalui kas negara 
berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP).

Seperti diketahui untuk 
memenuhi stok beras PSO 
tahun 2016, Perum Bulog 
melakukan pengadaan 
gabah/beras dengan 
Mitra Kerja Pengadaan 
(MKP), satuan kerja (satker) 
pengadaan dan UB-PGB 
sesuai standar kualitas 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Selanjutnya MKP 
menyerahkan gabah/beras 
ke gudang Perum Bulog 
sesuai persyaratan kualitas 
yang ditetapkan. Kepala 
Gudang menerbitkan 
GD1M dan Petugas 
Pemeriksa Kualitas (PPK) 
menerbitkan laporan 
Hasil Pemeriksaan Kualitas (lHPK). Sesuai 
kedua dokumen itu, MKP mengajukan 
permintaan pembayaran kepada divre/
subdivre/kansilog atas gabah/beras yang 
telah dikirimkan tersebut. Selanjutnya 
divre/subdivre/kansilog mencairkan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap 
penyerahan gabah/beras tersebut.

Namun hasil pemeriksaan BPK 
ditemukan adanya penyalahgunaan 
uang pembelian beras, kehilangan beras 
PSO, wanprestasi penyerahan beras 
hasil giling, dan karung pembungkus 

beras tidak dikembalikan. Temuan BPK 
itu terjadi di Divre DKi Jakarta & Banten, 
Divre Sulselbar dan Divre Jateng. Selain 
itu BPK juga menemukan adanya denda 
wanprestasi penyerahan beras pada Divre 
Sulselbar yang belum dikenakan sebesar 
Rp24,39 juta.

Buntutnya Perum Bulog dirugikan 
sebesar Rp7,90 miliar. Rinciannya, BPK 
menemukan adanya penyalahgunaan 
uang pembelian beras senilai Rp1,61 
miliar, bunga belum dibebankan senilai 
Rp54,40 juta dan karung pembungkus 
beras belum dikembalikan senilai Rp17,44 
juta di Divre DKi Jakarta & Banten. Di 
sana BPK juga menemukan adanya hasil 
giling gabah oleh UB-PGB Ciruas senilai 

Rp353,48 juta tidak diterima di Gudang 
Subdivre Serang. 

Sedangkan di Divre Sulsel BPK juga 
menemukan adanya pengadaan beras 
fiktif di Gudang lamajakka i senilai Rp2,79 
miliar, bunga belum dibebankan sebesar 
Rp107 juta dan karung pembungkus 
beras tidak dikembalikan senilai 
Rp47,97juta dan denda wanprestasi 
penyerahan beras belum dikenakan 
sebesar Rp24,39 juta. 

Akibatnya, perum Bulog belum 
dapat memanfaatkan penerimaan denda 

wanprestasi penyerahan beras pada GBB 
lamajakka i minimal sebesar Rp24,39 
juta. Selain itu Perum Bulog tidak dapat 
segera melakukan eksekusi jaminan aset 
berupa sertifikat tanah yang diterima 
untuk mengurangi kerugian perusahaan.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
Direksi Perum Bulog agar memerintahkan 
kepada Kadivre DKi Jakarta & Banten, 
Kadivre Sulselbar, Kasubdivre Serang, dan 
Kasubdivre Parepare untuk membuat 
akta notaries atas jaminan asset dapat 
digunakan memulihkan kerugian 
perusahaan.

Selain itu Direksi Perum Bulog 
juga diminta BPK untuk memberikan 
sanksi kepada Kasubdivre Serang, 

Parepare dan Pinrang 
yang lalai dalam 
mengendalikan dan 
mengawasi pengadaan 
beras dan HGl. BPK 
juga meminta kasus 
tersebut dilaporkan 
kepada aparat penegak 
hukum. Direksi Perum 
Bulog juga diminta 
untuk menagih 
denda wanprestasi 
penyerahan beras 
pada Kansilog Pinrang 
sebesar Rp24,39 juta. 

Terkait temuan BPK 
tersebut, Perum Bulog 
telah menerbitkan 
Surat Pembebanan 
Tuntutan Ganti Rugi 

(SPTGR) kepada sejumlah pihak yang 
telah dianggap lalai yang mengakibatkan 
Perum Bulog mengalami kerugian. Salah 
satunya, Kadivre DKi Jakarta & Banten 
menerbitkan Surat Keputusan tanggal 11 
Oktober 2016 tentang Surat Pembebanan 
Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) kepada 
Sdr. AA dengan nilai tuntutan ganti rugi 
sebesar Rp1,92 miliar.  Sedangkan Kadivre 
Sulselbar juga telah menerbitkan Surat 
Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti 
Rugi kepada Kepala GBB lamajakka i 
sebesar Rp3,39 miliar.  (bw)

ILUSTRASI: Pembagian beras raskin kepada masyarakat kurang mampu.
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P eRSOAlAN aset sepertinya 
masih menjadi “pekerjaan 
rumah” bagi Kementerian 
Perhubungan. Hasil pemeriksaan 

BPK terhadap dokumen dan cek fisik 
menemukan adanya aset tetap yang 
tidak diketahui keberadaannya pada 
empat satker sebesar Rp12,92 miliar. 
Aset tersebut berupa kendaraan dinas 
sebanyak 26 unit dan delapan unit 
sepeda motor di Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian senilai Rp476,8 juta tidak 

memiliki bukti kepemilikan dan tidak 
dapat ditelusuri keberadaannya. 

Petugas SiMAK BMN Ditjen 
Perkeretaapian menjelaskan bahwa 
kendaraan dinas tersebut merupakan 
aset yang dilimpahkan dari Ditjen 
Perhubungan Darat ke Ditjen 
Perkeretaapian pada tahun 2005-2006. 
Namun pada saat pelimpahan aset tidak 
dilakukan cek fisik maupun serah terima 
bukti-bukti kepemilikan. Akibatnya 
bukti kepemilikan kendaraan dinas tidak 

aset KeMenhuB rp12,9 Miliar
taK DiKetahui KeBeraDaannya
badan PemeriKsa Keuangan (bPK) menemuKan 
sejumlah aset tetaP di Kementerian Perhubungan 
tidaK diKetahui Keberadaannya senilai rp12,92 
miliar. di antaranya Kendaraan bermotor senilai 
rp4,32 miliar masih diKuasai mantan Pejabat.

diketahui keberadaannya.
Masih di Ditjen Perkeretaapian, BPK 

juga menemukan peralatan dan mesin 
yang tidak diketahui keberadaannya 
senilai Rp273 juta, karena adanya 
pergantian personil dan perubahan 
struktur satker. Hasil penelusuran BPK 
terhadap daftar BMN, diketahui terdapat 
aset berupa Mobile Unit Monitoring 
Frequency senilai Rp11,9 miliar tidak 
dapat ditelusuri keberadaannya. 

Persoalan aset juga terjadi di 
Direktorat Keamanan Penerbangan 
Ditjen Perhubungan Udara. Di sana, BPK 
menemukan kondisi dua unit kendaraan 
senilai Rp182 juta yang tercatat dalam 
SiMAK BMN tidak diketahui keberadaan 
fisiknya. 

BPK juga menemukan adanya aset 
tetap hilang dan belum ditindaklanjuti 
proses penyelesaiannya. Aset tersebut 
terjadi pada empat satker senilai Rp772 
juta. Salah satunya berupa Honda Mega 
Pro senilai Rp18,8 juta yang hilang dan 
sudah dilaporkan ke Polres Jakarta 
Selatan. Aset lain yang hilang berupa 
mobil Kijang innova senilai Rp264 juta 
dan sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. 
Ada juga mobil merek Toyota Kijang 
innova tahun 2013 senilai Rp238,4 juta 
dan sudah dilaporkan ke Polres Cirebon.

Padahal menurut Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan 
Pengguna BMN, berwenang dan 
bertanggung jawab, antara lain 
mengamankan dan memelihara BMN 
yang berada dalam penguasaannya, 
melakukan pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian atas penggunaan 
Barang Milik Negara yang berada 
dalam penguasaannya, dan melakukan 

35 - 40 PDTT.indd   39 12/22/2017   3:21:57 PM



40 november 2017WArTA BPK

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

pencatatan dan inventarisasi BMN yang 
berada dalam penguasaannya. 

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) huruf c 
menyatakan bahwa Kuasa Penggunan 
Barang Milik Negara berwenang 
dan bertanggung jawab melakukan 
pencatatan dan inventarisasi Barang 
Milik Negara yang berada dalam 
penugasannya.

Atas terjadinya kasus di atas, 
menurut BPK ada potensi kerugian 
negara dari BMN yang hilang minimal 
senilai Rp772 juta dan aset minimal 
senilai Rp12,92 miliar yang berpotensi 
hilang atau disalahgunakan. itu terjadi 
karena Kuasa Pengguna Barang pada 
satker Ditjen Perkeretaapian, Ditjen 
Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan 
laut dan BPSDM belum optimal dalam 
mengamankan dan memelihara BMN 
yang dikuasainya. Selain itu Kuasa 
Pengguna Barang pada satker Ditjen 
Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan 
Udara, Ditjen Perhubungan laut dan 
BPSDM belum optimal melakukan 
penyelesaian atas barang hilang. 

Menanggapi temuan tersebut, 
Kementerian Perhubungan menjelaskan, 
bahwa sebanyak 26 Unit mobil dan 
delapan sepeda motor senilai Rp476,8 
juta merupakan kelengkapan proyek 
jalan layang kereta api lintas Jakarta 
– Manggarai tahun 1985 - 1989. 
Keberadaan aset kendaraan tersebut 
telah ditelusuri. Hasilnya, sebagian mobil 
dalam kondisi rusak, dan belum diketahui 
keberadaannya. Dokumen kepemilikan 
belum ditemukan dan masih ditelusuri.

Kementerian Perhubungan tidak 
menemukan peralatan dan mesin 
senilai Rp273 juta dikarenakan sedang 
dioperasikan oleh Tim Penguji Sarana 
Perkeretaapian. Pihak Kemenhub berjanji 
akan melakukan inventarisasi kembali 
aset di lingkungan Direktorat Sarana 
Perkeretaapian.  Kemenhub juga akan 
menertibkan personil yang memakai alat-
alat tersebut.

Sedangkan untuk Mobile Unit 
Monitoring Frequency akan ditelusuri 

keberadaannya. Begitu juga kendaraan 
bermotor yang tidak diketahui 
keberadaannya akan dilakukan 
inventarisasi dan cek fisik. Sementara 
aset Peralatan dan Mesin hilang karena 
dicuri akan diusulkan penghapusan 
kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian. 
Bahkan Kemenhub juga membentuk tim 
investigasi Kehilangan Aset BMN. Kepala 
Teknik Penerbangan akan berkoordinasi 

dengan KPKNl terkait nilai kerugian 
negara yang harus dibayar. 

Meski  begitu, BPK 
merekomendasikan kepada Menteri 
Perhubungan agar Dirjen Perkeretaapian 
memerintahkan Kuasa Pengguna Barang 
satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian, menginventarisasi 
dan menelusuri keberadaan fisik aset 
yang belum diketahui keberadaannya 
minimal senilai Rp12,74 miliar. Dirjen 
perkeretaapian juga diperintahkan 
melakukan investigasi terhadap asset 
yang hilang. Namun jika terbukti adanya 
unsur kelalaian, akan diproses.

Sedangkan Dirjen Perhubungan 

Udara diminta menginventarisasi dan 
menelusuri keberadaan fisik asset 
yang belum diketahui keberadaan 
fisiknya senilai Rp182,8 juta. Selain 
itu Dirjen Perhubungan Udara juga 
diminta melakukan investigasi 
terhadap hilangnya aset. BPK juga 
menginstruksikan Kepala BPSDM 
berkoordinasi dengan inspektorat untuk 
segera menetapkan kerugian negara atas 
asset yang hilang.

dikuasa mantan Pejabat
BPK juga menemukan sejumlah 

barang milik negara di Kemenhub masih 
dikuasai mantan pejabat. Setidaknya BPK 
menemukan adanya kendaraan bermotor 
di Direktorat Bandar Udara senilai Rp4,32 
miliar masih dikuasai mantan pejabat dan 
pegawai yang sudah pensiun. 

Hasil pemeriksaan BPK terhadap 
dokumen laporan Barang Kuasa 
Pengguna intrakomptabel pada Satker 
Direktorat Bandar Udara, diketahui 
terdapat 109 unit kendaraan dinas roda 
dua dan roda empat senilai Rp219,5 
miliar. Dari 109 kendaraan tersebut, 
sebanyak 46 kendaraan dinas masih 
berada dalam penguasaan pihak yang 
tidak berhak senilai Rp4,32 miliar. BPK 
mencatat, aset yang dikuasai mantan 
pejabat minimal senilai Rp3,6 miliar dan 
mantan pegawai minimal senilai Rp672 
juta berpotensi hilang. 

Terkait temuan tersebut, Kementerian 
Perhubungan akan segera menyurati 
mantan pejabat dan mantan pegawai 
untuk mengembalikan kendaraan 
bermotor dan akan dilakukan 
inventarisasi keberadaan kendaraan 
tersebut.

BPK merekomendasikan Menteri 
Perhubungan agar menginstruksikan 
Dirjen Perhubungan Udara menarik 
kembali aset yang dikuasai mantan 
pejabat dan mantan pegawai. Selain itu 
memerintahkan Kepala Bagian Keuangan 
dan BMN untuk melakukan penertiban 
penatausahaan dan pengamanan BMN. 

 (bw) 

“BPK menemukan 
adanya kendaraan 
bermotor di Direktorat 
Bandar Udara 
senilai Rp4,32 miliar 
masih dikuasai 
mantan pejabat 
dan pegawai yang 
sudah pensiun. BPK 
merekomendasikan 
agar Kemenhub 
menarik asset milik 
negara tersebut.”
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Menteri Sosial Khofifah 
indar Parawansa kini 
bisa tersenyum lebar. 
Setelah tahun sebelumnya 

mendapat opini disclaimer, Laporan 
Keuangan Kementerian Sosial tahun 2016 
langsung mendapatkan opini Wajar tanpa 
Pengecualian (WtP).

Menurut Khofifah, prestasi ini sungguh 
merupakan lompatan besar kementerian 
yang dipimpinnya. Pada umumnya, 
kata Khofifah, setelah disclaimer 
peningkatannya menjadi WDP (Wajar 
Dengan Pengecualian), baru setelah itu 

naik setingkat lagi menjadi WtP.
“Setelah disclaimer, peningkatan 

Opini BPK memang menjadi salah satu 
target Kemensos dalam melakukan tata 
kelola keuangan. Berkat kerja simultan, 
serta dukungan tim task force Kemensos 
akhirnya target WtP dapat tercapai,” 
ungkap Menteri Sosial di istana Bogor, 
beberapa waktu lalu.

Khofifah berharap, opini WtP ini dapat 
memotivasi jajaran Kemensos untuk 
mempertahankan sistem pengelolaan 
dan pemanfaatan keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel. Penilaian 

Lompatan opini Kemensos 
dan Kinerja ditjen dayasos
BpK memBeriKan opini Wtp atas LK Kemensos tahun 
2016. hasiL pemeriKsaan menunjuKKan Kemensos 
teLah menindaKLanjuti sejumLah temuan secara 
tepat. sementara itu Kinerja ditjen dayasos masih 
harus ditingKatKan.

ini, kata dia, merupakan cerminan 
pertanggungjawaban akuntabilitas, 
transparansi penggunaan APBn dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 
indonesia.

Dengan adanya opini WtP dari BPK, 
kata Khofifah, berarti Kemensos bisa 
mempertanggungjawabkan tata kelola 
anggaran yang diberikan pemerintah 
secara transparan dan akuntabel. Khofifah 
mengatakan, WtP menjadi sangat penting 
bagi Kementerian Sosial, mengingat tahun 
2018 alokasi keuangan untuk bantuan 
sosial akan ditambah. 

“Sejalan arahan Presiden, jumlah 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 
ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga 
total KPM mencapai 10 juta. Sementara 
Bantuan Pangan non tunai (BPnt) yang 
saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 
10 juta KPM. “Bagaimana Kemensos 
dipercaya menyalurkan Bansos sebesar 
itu jika kami memperoleh predikat bukan 
WtP,” tuturnya. Menurut Khofifah, untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) tidaklah 
mudah.

Dalam hal pengelolaan keuangan 
negara, kata Khofifah, harus 

Gedung Kementerian Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
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diselenggarakan secara profesional, 
terbuka, dan bertanggung jawab, 
mengingat uang tersebut adalah milik 
masyarakat. Khofifah menerangkan, 
beban dan tugas yang diemban Kemensos 
tidak ringan. Mengingat kementerian 
yang dipimpinnya mendapat tugas 
mengentaskan kemiskinan dengan 
program yang langsung menyasar 
penerima manfaat by name by address.

“Angka kemiskinan sangat fluktuatif. 
Bisa jadi hari ini dia sejahtera, namun 
karena terkena bencana tiba-tiba jatuh 
miskin. Di situlah tantangannya. Apalagi 
jenis permasalahan kesejahteraan sosial 
sangat banyak,” paparnya.

Sementara menurut hasil pemeriksaan 
BPK, lompatan opini dari Disclaimer 
menjadi WtP karena Kemensos telah 
menindaklanjuti dan memperbaiki 
temuan-temuan yang terjadi pada 
LK 2015. Selain itu Kemensos juga 
telah melakukan verifikasi atas 
pertanggungjawaban yang tidak 
akuntabel dan tidak lengkap serta 
penyetoran atas kerugian negara. 

tindakan itu antara lain dengan   
melaksanakan Stock Opname persediaan 
buffer stock setiap semester. Melakukan 
reklasifikasi pencatatan persediaan barang 
yang akan diserahkan kepada masyarakat 
pada persediaan barang dalam rangka 
bantuan sosial. 

Selain itu Kemensos juga telah 
melakukan penyetoran atas sisa bansos 
Progran Simpanan Keluarga Sejahtera 
(PSKS) dan Program Keluarga harapan 
(PKH) yang terakumulasi sebesar rp247, 89 
miliar dan penggunaan rekening khusus 
atas pencairan bansos PKH tahun 2016.

Kinerja ditjen dayasos
Selain melakukan pemeriksaan LK 

Kemensos, tahun 2016 BPK juga telah 
menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.07, 
terkait Belanja Subsidi pada Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen 
Dayasos) Kementerian Sosial.

Pada tahun 2016, Ditjen Dayasos pada 
LK Kementerian Sosial mencatumkan 
anggaran penerimaan dan belanja subsidi 
sebesar rp0,00 dan rp23,04 triliun dengan 
realisasi masing-masing sebesar rp697.42 
miliar dan rp22,07 triliun. Sedangkan 
pada neraca dan LPe (Laporan Perubahan 
ekuitas) Ditjen Dayasos Kementerian 
Sosial Per 31 Desember 2016 Menyajikan 
saldo aset, kewajiban, dan ekuitas sebesar 
rp0,00.

Berdasar hasil pemeriksaan, BPK 
menyimpulkan bahwa Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 
tA 2016 Pada Ditjen Dayasos Kementerian 
Sosial Belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Pokok-pokok permasalahan dalam 
pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
BA 999.07 tA 2016 pada Ditjen Dayasos 
Kementerian Sosial antara lain kelemahan 
dalam proses perencanaan subsidi beras 
masyarakat berpenghasilan rendah tahun 
2016. Persoalan lain adalah pelaksanaan 
subsidi beras untuk masyarakat 
berpendapatan rendah (rastra) tahun 
2016 kurang mematuhi ketentuan yang 
berlaku.

Atas permasalahan tersebut BPK telah 
mengeluarkan beberapa rekomendasi 
kepada menteri sosial diantaranya untuk 
membuat suatu pedoman dan SOP dalam 
proses penyusunan harga pembelian 
beras (HPB), menetapkan aturan PSO dan 
perikatan kontrak antara Kemensos dan 
Perum Bulog untuk mengatur secara rinci 
hak dan kewajiban pelaksanaan subsidi 
pangan, dan melakukan koordinasi 
rutin dengan Perum Bulog terhadap 
pelaksanaan penyaluran rastra, serta 
melakukan evaluasi atas selisih HPB 
sementara dan harga riil (jika ada). 

Menteri sosial juga direkomendasikan 
untuk mengoptimalkan tim verifikasi 
Ditjen Dayasos agar melakukan verifikasi 
setiap tahap tagihan dan memerintahkan 
PPK melengkapi Juknis pelaksanaan 
penyaluran dana subsidi beras bagi 
masyarakat berpendapatan rendah 
dengan standar operasional dan prosedur 
penyaluran, pengajuan tagihan oleh 
Perum Bulog, proses verifikasi, dan proses 
verifikasi pertanggungjawaban yang 
mengatur secara jelas jadwal dan batas 
waktu penyelesaian  setiap tahapannya.

 (bd) 

Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kantor Pusat pada Program/Kegiatan APBN TA 2017 UKE II di lingkungan Ditjen 
Pemberdayaan Sosial dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang akan dilaksanakan tanggal 11 s/d 29 September 2017.
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LAyAnAn internet sudah menjadi 
kebutuhan. tidak hanya untuk 
masyarakat perkotaan, tapi juga 
hingga pedesaan. Karena itu, 

untuk mengurangi kesenjangan digital, 
Kementerian Komunikasi dan informatika 
(Kemkominfo) menggelontorkan 
program Akses internet. Program ini 
ditujukan kepada masyarakat yang 
memiliki hambatan dalam mendapatkan 
layanan internet. Untuk melaksankan 
program ini, Kemkominfo menggandeng 
sejumlah pihak. Mulai dari penyediaan 
akses internet, penyediaan sarana 
dan prasarana pendukung, hingga 

pemberdayaan masyarakat.
namun hasil pemeriksaan yang 

dilakukan BPK, menunjukkan program 
layanan akses internet tersebut tidak 
memadai. Uji petik yang dilakukan BPK di 
lokasi yang mendapatkan layanan akses 
internet, diketahui lokasi yang sudah 
mempunyai layanan internet namun 
tetap diberikan. 

Selain itu ada lokasi yang sudah 
mempunyai layanan internet berupa 
jaringan fiber optic diberikan layanan 
akses internet berupa v-sat yang harga 
sewa atau layanannya lebih mahal. Ada 
juga lokasi yang diberi layanan internet di 

Akses Internet Boros,
tAk WAjAr PulA
program aKses internet Kementerian KomuniKasi 
dan informasi tidaK memadai. seLain ada 
KeLeBihan Bayar seBesar rp29,71 miLiar, juga 
ada KetidaKWajaran seBesar rp66,86 miLiar dan 
pemBorosan Keuangan negara rp12,20 miLiar.

perkantoran. Padahal biaya operasionalnya 
telah mendapatkan anggaran sendiri. 
Seperti kantor bupati dan pemerintahan.

terkait kontrak, BPK menilai, bentuk 
kontrak belum menjamin pelaksanaan 
pekerjaan. Selain itu pelaksanaan 
pengiriman dan instalasi belum memiliki 
target jangka waktu untuk memastikan 
pelayanan dapat digunakan dalam masa 
kontrak. Sudah begitu dalam kontrak tidak 
terdapat waktu penyelesaian instalasi di 
setiap lokasi, maupun kapan layanan jasa 
internet dapat digunakan setelah kontrak 
ditandatangani. Hal ini menimbulkan 
ketidakpastian pelaksanaan pekerjaan 
yang mengakibatkan tujuan pengadaan 
layanan akses internet untuk masyarakat 
tidak dapat tercapai. 

terhadap penyedia jasa, BPK juga 
menilai tidak adanya sanksi terhadap 
kelalaian penyedia jasa.  Akibat tidak 
adanya batas waktu pelaksanaan 
pengiriman dan instalasi, membuat 
banyaknya layanan akses internet yang 
ingin digunakan menjadi terlambat 
maupun tidak dapat digunakan di lokasi 
selama masa dalam kontrak. Atas kelalaian 
ini PPK tidak memberikan sanksi kepada 
penyedia maupun melaporkan sesuai 
peraturan kepada LKPP sebagai pemilik 
e-katalog.

temuan BPK lainnya, pembayaran 
Akses internet tidak mempertimbangkan 
down time dari SLA. BPK menemukan tidak 
diyakini kewajarannya sebesar rp66,86 
miliar. Hasil pemeriksaan terhadap bukti 
pertanggungjawaban nilai down time 
diketahui data dari call center berupa 
keterangan klarifikasi kepada pengguna 
di lokasi belum dapat memberikan 
gambaran secara utuh. 

Selain itu dokumen pendukung 
lainnya berupa dokumen keterangan 
mengenai jam operasional serta 
keterangan terkait kendala listrik juga 
tidak memadai. Sudah begitu sosialisasi 
terhadap pengguna belum optimal. Hasil 
pengujian sampel ke beberapa daerah, 
diketahui bahwa pengguna di lokasi tidak 
mengetahui nomor yang digunakan untuk 
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memberikan informasi gangguan dan 
pengaduan layanan serta bagaimana 
menggunakan dan menjaga perangkat 
agar kinerja penyedia dapat dinilai secara 
optimal. 

Kondisi-kondisi yang disebutkan 
tersebut mengakibatkan adanya 
pembayaran yang tidak dapat diyakini 
atas pekerjaan layanan akses internet 
yang tidak sesuai dengan down time 
dari aplikasi nMS. Berdasarkan temuan 
tersebut, terdapat nilai yang tidak diyakini 
pembayarannya atas pekerjaan akses 
internet yang belum dapat dijelaskan oleh 
Kemkominfo sebesar rp66,86 miliar. 

temuan BPK lain, soal pelaksanaan 
transisi pekerjaan layanan akses internet 
yang tidak didukung bukti dokumen 
memadai. Salah satunya, tidak didukung 
perintah melaksanakan pekerjaan oleh 
PPK. Akibatnya hasil pekerjaan yang 
ditagihkan juga tidak mempunyai 
data untuk dilakukan pembayaran. 
BPK menemukan adanya kelebihan 
pembayaran yang tidak sesuai realisasinya 
sebesar rp7,39 miliar. 

tidak hanya itu. BPK juga menemukan 
adanya pekerjaan akses internet sebesar 
rp1 miliar yang dibayarkan tanpa 
didasari perikatan kontrak yang akurat. 
Hal ini terjadi pada penyedia jasa Pt 
DtP untuk layanan akses internet bulan 
Juli sampai September 2016 dengan 
nilai kontrak sebesar rp1 miliar. Kontrak 
yang diteken 1 Juli 2016 seharusnya 
untuk melaksanakan pekerjaan bulan 
Juli hingga September 2016. tapi 
jangka waktu pelaksanaan pada kontrak 
tertulis untuk bulan September hingga 
Desember 2016.

BPK juga menemukan adanya lokasi 
layanan akses internet yang tidak sesuai 
dengan kontrak. Ada perbedaan antara 
data lokasi layanan pada nMS dan yang 
tertera pada kontrak. Perbedaan itu tanpa 
didukung addendum kontrak perubahan 
lokasi. Hal ini membuat pembayaran atas 
kontrak sulit ditelusuri, karena ditemukan 
adanya lokasi dalam kontrak yang tidak 
ditemukan data SLA-nya maupun data 

integrasi dari data yang diberikan oleh 
BP3ti serta sebaliknya.  

BPK juga menemukan adanya lokasi 
yang sama diberikan layanan akses 
internet. BPK menemukan terdapat 
lokasi yang sama baik pada kontrak antar 
penyedia maupun dalam satu penyedia 
dalam kontrak yang berbeda namun 
waktu pelaksanaannya sama. Akibatnya 
menimbulkan pemborosan senilai 
rp446,3 juta. 

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK 
terhadap kontrak pekerjaan, ditemukan 
kontrak yang tidak sesuai dengan 
ketentuan. Salah satunya, terdapat 
lokasi layanan akses internet yang pada 
tahun 2015 tidak selesai diinstalasi, tapi 
tetap dibayarkan kepada penyedia pada 
akhir tahun. Begitu juga ada kontrak 
lokasi layanan akses internet yang tidak 
selesai pada akhir tahun 2016 namun 
tetap dibayarkan biaya instalasi dan 
pengirimannya dan dimasukkan dalam 
kontrak tahun 2017. 

temuan lain, adalah kelebihan 
pembayaran atas layanan akses internet 

sebesar rp5,63 miliar yang tidak sesuai 
kontrak. Analisa BKU Bendahara diketahui 
terdapat kelebihan pembayaran atas 
layanan internet yang integrasinya tidak 
pada awal bulan namun pembayaran 
dibayarkan satu bulan penuh atas jasa 
sewa layanan. 

Adanya temuan tersebut menurut 
BPK mengakibatkan kerugian negara 
dan belanja barang dan jasa tidak 
wajar senilai rp29,71 miliar. rinciannya, 

kerugian negara atas down time sebesar 
rp16,68 miliar, kerugian negara atas 
pembayaran transisi layanan akses 
internet yang tidak sesuai dengan 
kondisi sebenarnya sebesar rp7,39 miliar 
dan kerugian negara atas kelebihan 
pembayaran jumlah hari layanan akses 
internet sebesar rp5,63 miliar. 

Akibat lainnya adalah 
pertanggungjawaban belanja jasa 
internet akses tidak dapat diyakini 
nilainya karena tidak sesuai dengan data 
bukti down time sebesar rp66,86 miliar. 
Pembayaran kontrak yang tidak akurat 
jangka waktunya pun sebesar rp1 miliar 

Menteri Kominfo Rudiantara
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rawan disalahgunakan. 
BPK juga melihat adanya akibat 

potensi pemborosan atas lokasi yang 
memperoleh lebih dari satu layanan 
minimal apabila dilakukan pembayaran 
dan/atau tidak dilakukan relokasi 
senilai rp446 juta. Hilangnya potensi 
pendapatan atas sanksi kelalaian 
yang tidak dapat dikenakan kepada 

penyedia jasa. tidak terpenuhinya tujuan 
pengadaan layanan akses internet pada 
lokasi sebesar rp12,20 miliar. 

Menurut BPK kondisi terjadi 
karena Direktur Utama BP3ti belum 
membangun database yang berisi 
informasi rinci mengenai detail calon 
pengguna, alamat pengguna, koordinat 
dan sebagainya dengan iD yang unik 
yang memudahkan monitoring dan 
evaluasi sejak tahap usulan hingga tahap 
pembayaran. Direktur Utama BP3t1 
kurang optimal melakukan pengawasan 
dan pengendalian pekerjaan akses 
internet. 

Selain itu PPK juga dianggap 
tidak cermat dalam mengendalikan 
pelaksanaan pekerjaan, membuat 
kontrak serta menyetujui perhitungan 

pembayaran atas prestasi pekerjaan 
penyedia jasa yang tidak didukung 
dokumen yang memadai dan 
mempertimbangkan kondisi riil 
pekerjaan.  Sudah begitu penyedia jasa 
tidak melaksanakan kewajiban sebagian 
atau keseluruhan sesuai dengan yang 
tertuang dalam kontrak.

Untuk itu BPK meminta Menteri 

Komunikasi dan informatika menarik 
kelebihan pembayaran atas kekurangan 
pekerjaan sebesar rp25 miliar dan 
menyetorkannya ke kas BP3ti, dan 
agar melakukan evaluasi menyeluruh 
atas pelaksanaan kontrak. Seperti 
mempertimbangkan waktu layanan dan 
kinerja pelayanan penyedia berdasarkan 
aplikasi nMS.

BPK juga meminta inspektur Jenderal 
Kementerian Komunikasi dan informatika 
untuk melakukan verifikasi menyeluruh 
atas pembayaran ke penyedia layanan 
yang tidak dapat diyakini. Apabila hasil 
validasi menemukan kerugian negara 
agar ditarik untuk disetor ke Kas BP3ti. 

Menteri Komunikasi dan informatika 
juga diminta memberikan sanksi 
kepada PPK yang lalai dalam melakukan 

pengawasan dan pengendalian serta 
menambahkan klausul sanksi atas 
kelalaian penyedia sewa VSAt. Sanksi juga 
diberikan panitia penerima pekerjaan 
yang tidak cermat dalam menjalankan 
tugasnya. Lebih penting, Direktur Utama 
BP3ti diminta melakukan pengawasan 
secara berkala atas program BtS Blank 
Spot.  (bw) 

Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), 
menunjukkan program 
layanan akses internet 
tersebut tidak memadai. 
Uji petik yang dilakukan 
BPK di lokasi yang 
mendapatkan layanan 
akses internet, diketahui 
lokasi yang sudah 
mempunyai layanan 
internet tetap saja 
diberikan.”
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t AtA kelola Keuangan 
Pemerintah Daerah tahun 2016 
semakin baik. Dari 542 Pemda 
yang wajib membuat laporan 

keuangan, 537 Pemda atau 99 persen 
telah menyampaikan Laporan Keuangan 

berbasis akrual ke BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) dengan tepat waktu. 

Ada 5 Pemda terlambat 
menyampaikan LK, yakni Pemkab Aceh 
Singkil, Pemkab Aceh tenggara, Pemkab 
Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemkot 

lkPD tAhun 2016 
MeMBAIk, 
375 PeMDA rAIh 
oPInI WtP
KuaLitas LKpd th 2016 semaKin BaiK. dari 537 LKpd yang 
diperiKsa BpK, 375 daerah mendapatKan opini Wtp.  
LKpd yang mendapat Wtp naiK 12 poin persen.

Lhokseumawe. Meski begitu, angka 
tadi masih melampaui target rencana 
Pembangunan Jangka Menengah nasional 
(rPJMn) 2015-2019. rPJMn menargetkan, 
jumlah Pemda yang menerapkan 
akuntansi berbasis akrual sebanyak 22 
provinsi dan 275 kabupaten/kota.

Dalam Media Workshop “Mengupas 
ikhtisar Hasil Pemeriksan Semester i 
tahun 2017”, Wakil Ketua BPK Bahrullah 
Akbar menegaskan, BPK mengapresiasi 
upaya-upaya Pemda dalam menunaikan 
kewajibannya. Hal ini sangat penting 
mengingat transparansi tata kelola 
keuangan merupakan salah satu sarana 
terciptanya good governance. 

Sementara tortama V BPK, Bambang 
Pamungkas memaparkan, dalam 
pemeriksaan laporan keuangan baik 
pusat maupun daerah, paling tidak 
akan mengungkap tiga produk akhir 
BPK. Pertama, terkait Opini. Kedua, hasil 
pemeriksaan Sistem Pengendalian intern. 
Ketiga, Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan. “Ketiga hasil 
pemeriksaan itu merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Menurut Bambang, dalam undang-
undang ada tiga hal yang diamanatkan 
kepada BPK. Pertama, melakukan 
pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) 
yang produknya adalah Opini. Kedua, 
Pemeriksan Kinerja yang produknya 
rekomendasi. Ketiga, Pemeriksaan 
Dengan tujuan tertentu (PDtt) yang 
produknya adalah Kesimpulan dari Hasil 
Pemeriksaan. 

Adapun hasil pemeriksaan BPK 
atas LKPD tahun 2016 yang tertuang 
dalam iHPS i 2017 menurut Bambang 
menunjukkan peningkatan kualitas 
laporan signifikan. Dari 537 LKPD 
tahun 2016 yang diperiksa, 375 daerah 
mendapatkan opini WtP (Wajar tanpa 
Pengecualian), 139 LKPD mendapat opini 
WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan 23 
LKPD, tidak Menyatakan Pendapat (tMP).

Dibanding tahun sebelumnya, 
LKPD yang mendapat opini WtP naik 
12 poin persen, dari 58% (313 dari 542 

Media Workshop “Mengupas Ikhtisar Hasil Pemeriksan Semester I Tahun 2017”, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 
menegaskan, BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemda dalam menunaikan kewajibannya.
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LKPD) menjadi 70% (375 dari 537 LKPD. 
Sedangkan pada Pemprov, opini WtP 
bertambah dari 29 LKPD (85%) menjadi 
31 LKPD (91%). Begitu pula untuk 
Pemkab bertambah dari 224 LKPD (54%) 
menjadi 272 LKPD (66%). Adapun Pemkot 
dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD 
(78%). 

Bambang tak menafikan adanya 
23 Pemda mengalami degradasi opini. 
rinciannya, 18 Pemda yang tahun 2015 
mendapat opini WtP turun menjadi 
WDP, dan 5 Pemda yang sebelumnya 
WDP menjadi tMP. Bila dilihat 5 tahun 
terakhir (2012-2016), opini LKPD terus 
membaik. Selama periode tersebut, 
LKPD yang memperoleh opini WtP naik 
sebanyak 47 poin persen, 
yaitu dari 23% pada LKPD 
tahun 2012 menjadi 70% 
pada LKPD tahun 2016. 
Sedangkan jumlah LKPD yang 
memperoleh opini tMP turun 
11 poin persen dari 15% pada 
LKPD tahun 2012 menjadi 4% 
pada LKPD tahun 2016.

Capaian opini tersebut 
jauh melampaui target 
kinerja keuangan daerah 
Bidang Penguatan tata Kelola 
Pemerintah Daerah/Program 
Peningkatan Kapasitas 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
Pasalnya dalam rPJMn 2015-
2019 target kenaikan opini 
yang dipatok hingga  2019, 
masing-masing hanya sebesar 
85%, 60%, dan 65%.

“Harus diakui selama ini masih 
sering timbul salah persepsi di kalangan 
masyarakat yang mengartikan opini 
sebagai gambaran kinerja pemerintah 
daerah. Padahal sejatinya opini 
hanya menggambarkan kinerja 
pertanggungjawaban laporan keuangan 
pemerintah daerah,” katanya.

Kenaikan opini dari BPK, menurut 
Bambang bisa disebabkan beberapa 
hal. Di antaranya telah menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

tahun 2015 secara tepat dengan 
melakukan perbaikan atas kelemahan 
sistem pengendalian intern maupun 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
sehingga akun-akun dalam laporan 
keuangan telah disajikan sesuai SAP.

Sementara dalam memberikan 
opini, BPK menempatkan Kriteria Utama 
(Pertama) pada pemeriksaan akun yang 
tersaji dalam laporan keuangan sesuai 
SAP. Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD 
tahun 2016 menunjukkan adanya akun 
yang tidak sesuai SAP pada Pembelanjaan 
Modal 8%, Belanja Operasional 10%, Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah 3%, 
Kewajiban Jangka Pendek 2%, investasi 

Jangka Panjang 5%, Aset Lainnya 8%, 
Aset tetap 29%, Aset Lancar 19%, Beban 
Operasi- LO 9%. Akun lainnya 7%.   

Dari akun-akun yang tidak sesuai 
SAP, menurut Bambang ada tiga akun 
terbesar yang permasalahannya bisa 
mempengaruhi kewajaran penyajian 
LKPD 2016. Ketiga akun itu terkait 
dengan Aset Lancar, Aset tetap dan 
Belanja Operasi. 

Sebagai contoh, Bambang menunjuk 
adanya penggunaan kas untuk 
kepentingan pribadi yang terjadi pada 

Pemkab Mandailing natal, Pemkab 
Bungo, Pemkab Bangka Selatan, Pemkab 
Berau, Pemkab Mamberamo tengah, dan 
Pemkab tana toraja.

Permeriksaan akun Asset tetap, juga 
menunjukkan temuan pada 136 Pemda. 
Hal itu menyangkut pencatatan aset 
tetap tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan 
jaringan, serta asset lainnya belum 
dilakukan pencatatan atau tidak dicatat 
secara  akurat, serta asset yang tidak 
diketahui keberadaannya. Hal ini antara 
lain terjadi pada Pemkab Kepulauan 
Anambas, Pemkab Waropen, Pemkab 
Mappi, Pemkab Mandailing natal, dan 
Pemkot tanjungbalai. 

Sedangkan temuan 
pada akun Belanja Operasi 
menunjukkan temuan pada 
48 Pemda. Masalah yang 
ditemukan adalah indikasi 
belanja fiktif yang berdampak 
salah saji pada akun kas, 
beban dan belanja barang dan 
jasa dalam laporan keuangan. 
Hal ini antara lain terjadi pada 
Pemkab Konawe Utara.

Penyimpangan terkait 
Belanja Barang, ditemukan 
saldo akun belanja 
barang pada SKPD tidak 
menggambarkan kondisi 
sebenarnya dan tidak 
dapat diuji karena bukti 
pertanggungjawaban tidak 
valid, tidak sesuai ketentuan, 

atau dalam penguasaan Aparat Penegak 
Hukum (APH), antara lain terjadi pada 
Pemkab Karo, Pemkab Batubara, Pemkab 
Kepahiang, dan Pemkab enrekang. 

Kriteria kedua dalam memberikan 
opini adalah Sistem Pengendalian 
intern. Menurut Bambang, periksaan 
ini mencakup Kelemahan Struktur 
Pengendalian. Sistem Pengendalian 
Akuntansi dan Pelaporan. Serta, Sistem 
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.   

Dari hasil pemeriksan LKPD tahun 
2016, BPK mendapatkan adanya 6.053 

Tortama V BPK, Bambang Pamungkas
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temuan terkait Sistem Pengendalian 
intern. rinciannya, 1.240 terkait 
Kelemahan Struktur Pengendalian. 
Sebanyak 2.156 temuan permasalahan 
sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan. Dan, 2.657 temuan terkait 
kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja.  

terkait Kelemahan Struktur 
Pengendalian, Bambang menunjuk 
penggunaan kendaraan kantor sebagai 
contoh. “Menurut SOP mestinya sudah 
ditentukan siapa yang memiliki otoritas 
memberikan izin pemakaian kendaraan 
kantor. Kalau SOP itu dilanggar maka 
terjadi kelemahan pelaksanaan struktur 
pengendalian. temuan ini masuk 
dalam kategori Kelemahan Struktur 
Pengendalian,” ujarnya.

Sementara, terkait Sistem 
Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, 
Bambang menguraikan, dalam 
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 
setidaknya ada dua sistem yang selama 
ini dianut. yaitu sistem PKD yang 
dikembangkan Kementerian Dalam 
negeri atau sistem yang dikembangkan 
BPKP yaitu SiMDA. 

temuan BPK, banyak daerah tidak 
mengikuti sistem yang ada. Penyusunan 
laporan seharusnya dimulai dari bukti, 
kemudian dimasukkan ke dalam buku 
harian, diringkas lagi, baru masuk 
menjadi laporan. “Banyak teman di 
daerah langsung memasukkan ke 
laporan sehingga kondisi tidak sesuai 
dengan sistem pelaporan akuntasi,” papar 
Bambang.

Adapun terkait permasalahan Sistem 
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran, 
Bambang memaparkan, dalam ketentuan 
penggunaan keuangan negara/daerah, 
setiap ada pendapatan, harus terlebih 
dahulu masuk kas negara/daerah. Bila 
anggaran tersebut akan dibelanjakan, 
barulah dikeluarkan lagi oleh bendahara 
kas daerah. tapi, di beberapa daerah, 
pendapatan yang seharusnya lebih 
dahulu masuk kas daerah langsung 

dibelanjakan sehingga hal itu menjadi 
temuan BPK. 

Kepatuhan 
Sementara Auditor Utama Vi, 

Dori Santosa memaparkan, hasil 
pemeriksaan BPK terhadap LKPD 
2016 juga mengungkapkan adanya 
6.115 permasalahan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Permasalahan 
tersebut, terbagi dalam dua kelompok: 
Penyimpangan administrasi yang tidak 
berdampak finansial 2.331 permasalahan 
dan ketidakpatuhan yang berdampak 
kerugian finansial sebanyak 3.784 
permasalahan senilai rp2,08 triliun.

Dori menambahkan, atas 
permasalahan itu, selama proses 
pemeriksaan entitas telah 
menindaklanjuti dengan melakukan 
penyetoran uang ke kas negara/daerah 
atau penyerahan aset sebesar rp388,19 
miliar. Dari temuan berdampak finansial, 
2.525 permasalahan terjadi pada 512 
Pemda dengan kerugian senilai rp1,13 
triliun. 

Sedangkan temuan yang 
menimbulkan Potensi Kerugian atas 
pemeriksaan LKPD 2016, didapatkan 246 
permasalahan pada 201 Pemda dengan 
potensi kerugian rp 250,50 miliar. Selain 

itu terdapat 33 permasalahan asset yang 
tidak diketahui keberadaannya pada 33 
Pemda dengan potensi kerugian rp 87,27 
miliar. Juga, 71 permasalahan asset yang 
dikuasai pihak lain pada 68 Pemda senilai 
rp 68,95 miliar. 

Pada unsur piutang berpotensi 
tidak tertagih, BPK mendapatkan 23 
permasalahan pada 20 Pemda dengan 
potensi kerugian rp 18,55 miliar. 
Sedangkan potensi kerugian lainnya 
adalah, 43 permasalahan yang terjadi di 
38 Pemda senilai rp 14,33 miliar.     

temuan lain, adanya 846 
permasalahan yang mengakibatkan 
kurang penerimaan sebesar rp537,72 
miliar pada 410 Pemda. rinciannya, 343 
permasalahan denda keterlambatan 
belum dipungut/diterima, terjadi pada 
266 Pemda senilai rp 263,56 miliar. 
Sebanyak 459 permasalahan penerimaan 
denda selain denda keterlambatan 
belum dipungut/diterima pada 288 
Pemda senilai rp 257,01 miliar. Serta 44 
permasalahan kekurangan penerimaan 
lainnya pada 39 Pemda senilai rp 7,15 
miliar.

Sedangkan menyangkut 
penyimpangan administrasi tercatat 
2.331 pada 517 Pemda. Komposisi 
permasalahannya penyetoran 
penerimaan negara/daerah terlambat di 
148 Pemda. Keterlambatan penyetoran 
ini banyak terjadi pada Dinas Pendapatan 
Daerah terkait pajak, dll. temuan 
lain, soal kepemilikan asset belum 
didukung bukti sah pada 247 Pemda. 
Juga penyimpangan peraturan bidang 
tertentu pada 318 Pemda, penyimpangan 
peraturan bidang pengelolaan 
perlengkapan atau BMD (Barang Milik 
Daerah) pada 348 Pemda. 

temuan lain yang relatif sering 
didapat adalah, belum dimasukkannya 
asset yang rusak berat, serta bukti 
pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak 
valid. Hal ini sering terjadi pada belanja 
hibah, dana desa, bantun sosial dan dana 
BOS. terakhir, adalah penyimpangan 
administrasi di 229 Pemda.  (bd) 

“Harus diakui selama 
ini masih sering timbul 

salah persepsi di 
kalangan masyarakat 

yang mengartikan opini 
sebagai gambaran 
kinerja pemerintah 

daerah. Padahal 
sejatinya opini hanya 

mengambarkan kinerja 
pertanggungjawaban 

laporan keuangan 
pemerintah daerah.”
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AnggotA BPK Agung Firman 
memberi pengarahan pada 
tim BPK yang melakukan 
pemeriksaan kinerja atas 

International Atomic Energy Agency 
(IAEA)’s Second Year Engagement  (2017-
2018), pada 30-31 oktober 2017. Agung 
juga bertemu top management IAEA, 
Deputy Director General of Management, Ms. 
Mary Hayward yang memimpin 
departemen manajemen penunjang 
serta Head of Office of Internal Oversight 
Services (oIoS), dan Mr. Carsten Meyer yang 
mengepalai fungsi internal auditor pada 
Badan Energi Atom Dunia tersebut. 

Agenda ini sebagai kelanjutan 
pertemuan Wakil Ketua BPK 
sebelumnya pada saat penyerahan 

Hasil Pemeriksaan IAEA 2016 di awal 
Mei 2017. Dari tim pemeriksa, delegasi 
Anggota I BPK didampingi I gede Sudi 
Adnyana dan Muhammad Wahyudi yang 
masing-masing berperan sebagai 
Pengendali teknis dan Ketua tim 
Pemeriksa.

BPK sebagai Pemeriksa Eksternal 
IAEA dan anggota Panel Pemeriksa 
Eksternal di PBB mempunyai tanggung 
jawab profesional dan wajib mematuhi 
Standar Pemeriksaan Internasional. Salah 
satunya terkait dengan penerapan revised 
International Auditing Standards (ISA) 
700 yang menyatakan bahwa pihak 
berwenang atas tata kelola (Those 
Charged With Governance - TCWG) juga 
bertanggung jawab mengawasi proses 

pelaporan keuangan yang dilaksanakan 
oleh manajemen.

Dalam Pemeriksaan Keuangan, BPK 
wajib berkomunikasi dengan TCWG terkait 
cakupan dan waktu pemeriksaan, 
temuan signifikan, dan hal penting 
lainnya. Sedangkan dalam konteks 
Pemeriksaan Kinerja, fungsi tersebut 
dapat memberikan perspektif atas 
area atau program tertentu yang perlu 
dipertimbangkan untuk dipilih dan diuji 
oleh Pemeriksa Eksternal. Selanjutnya, 
IAEA mengacu pada Programme & Budget 
Committee (representasi dari Board 
of Governors) sebagai TCWG untuk 
merencanakan dan menerapkan fungsinya 
mulai tahun 2018.

Agung Firman juga berdiskusi 

Pengarahan Pada Tim
audiTor eksTernal iaea

Anggota BPK,  Agung Firman Sampurna (tengah)
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dengan Kepala OIOS yang memberikan 
pertimbangan terkait penguatan Internal 
Control dan Accountability Framework 
pada IAEA atas pelaporan keuangan 
dan pengelolaan program pada IAEA. 
Kedua parameter tersebut menjadi hal 
penting dan mendasar sebagai titik tolak 
pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 
berbasiskan risiko dan Pemeriksaan Kinerja 
dengan manajemen atau pendekatan hasil 
untuk meminimalkan risiko pemeriksaan 
serta secara optimal memberikan 
simpulan, lessons learned, dan rekomendasi 
pemeriksaan.

Atas Pemeriksaan Kinerja yang sedang 
berjalan, beberapa temuan pemeriksaan 
secara umum juga dibahas antara 
lain manajemen asset pada peralatan 
laboratorium, pengelolaan dana Technical 
Cooperation (tC) dan manajemen risiko 
pengelolaan Bahan Bakar terpakai dari 
Reaktor Pemberdayaan nuklir, sebelum 
substansinya nanti difinalkan pada exit 
meeting. Sedangkan hasil pembahasan 
pokok di atas akan digunakan sebagai 
pertimbangan penting saat tim Pemeriksa 
Keuangan memulai pemeriksaan interim 
di lapangan.

Pihak manajemen mengapresiasi 
kunjungan dan agenda pertemuan 
dengan Anggota BPK ini. Mereka 
yakin bahwa topik pembahasan dan 
pemeriksaan dapat memberikan nilai 
tambah dan mendorong tata kelola 
yang lebih baik pada entitas. Mereka 
juga berkomitmen agar penerapan 
fungsi TCWG berjalan dengan lancar untuk 
meningkatkan pelayanan IAEA kepada 
negara-negara anggota.

Keyakinan atas proses dan komunikasi 
yang dilakukan BPK ini, semakin 
memperkuat implementasi tanggung 
jawab BPK secara profesional tanpa 
mengabaikan nilai dasar lainnya yaitu 
independensi dan integritas di dunia 
internasional.

Sebagaimana diketahui, BPK harus 
terus melanjutkan kiprahnya di dunia 
internasional. Pada Sidang Umum 
IAEA ke-61 di Wina, 18-22 September 
lalu, BPK RI terpilih menjadi pemeriksa 

eksternal International Atomic Energy 
Agency (IAEA) untuk tahun Anggaran 
2017. Kini pemeriksaan kinerja BPK 
atas International Atomic Energy Agency 
(IAEA)’s Second Year Engagement (2017-
2018) memasuki minggu terakhir. 

tim Pemeriksa BPK terdiri dari tim 
Pemeriksa Kinerja dan tim Pemeriksa 
Keuangan. tim Pemeriksaan Kinerja 
dipimpin Muhammad Wahyudi 
beranggotakan Fitriyah, Budi Setiawan, 
Fery Irawan, Bulkhaira, dan Reny Maharani.

Sementara tim Pemeriksaan Keuangan 
dipimpin Cipto nugroho dengan Anggota 
tim thopan Aji Pratama, Endar Prabowo, 
Uthar Mukthadir, tri Marhendra Rahardyan, 
Andi Maulana, dan Risa Prakosa 
Mulya. Bertindak selaku Penanggung 
Jawab Pemeriksaan adalah tortama 
Kn II, Bahtiar Arif, dengan Pengendali 
teknis I gede Sudi Adnyana dan nanik 
Rahayu masing-masing untuk Pemeriksaan 
Kinerja dan Keuangan.

tujuan pemeriksaan kinerja yang 
dilakukan untuk tahun Anggaran 2017 
adalah untuk menilai efektivitas program 
terpilih IAEA guna meningkatkan layanan 
entitas kepada negara-negara anggota. 
Sementara lingkup pemeriksaannya 
meliputi manajemen aset pada peralatan 

laboratorium, pengelolaan dana Technical 
Cooperation (tC) dan pengelolaan Bahan 
Bakar terpakai dari Reaktor Pemberdayaan 
nuklir.

Pihak manajemen IAEA menyambut 
baik kedatangan tim Pemeriksa serta 
menyampaikan kesiapan mereka untuk 
diperiksa. Sesuai agenda pemeriksaan 
kinerja lapangan selama tiga minggu 
di Wina, tim akan melakukan prosedur 
pemeriksaan antara lain diskusi, 
wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Untuk pemeriksaan 
keuangan, saat ini tim pemeriksa sedang 
mempersiapkan strategi dan program 
pemeriksaan untuk Pemeriksaan Interim 
atas Laporan Keuangan IAEA tahun 2017. 
Pemeriksaan Interim di Kantor Pusat IAEA 
dilaksanakan november 2017.

Kepercayaan dunia internasional ini 
membuktikan bahwa BPK telah berupaya 
menjaga dan senantiasa meningkatkan 
kualitas perencanaan, pelaksanaan 
dan hasil pemeriksaan untuk menjadi 
lebih baik. Sebagai eksternal auditor, 
BPK diharapkan dapat merumuskan 
rekomendasi yang memberikan nilai 
tambah untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan dan tata kelola entitas IAEA 
yang lebih efektif.   (*/dr)

Foto bersama saat pertemuan dengan top management IAEA
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D ALAM kapasitasnya sebagai 
Ketua Working Group on 
Environmental Auditing (WGEA), 
BPK diwakili Prof. Bahrullah 

Akbar, Wakil Ketua BPK, menyampaikan 
pentingnya Audit Kinerja di negara-
negara anggota IntoSAI paralel dengan 
tujuan pemerintah dalam rangka tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau lebih 
dikenal dengan Sustainable Development 

Goals (SDgs) yang digagas PBB dan diikuti 
oleh negara di seluruh dunia.

Prof. Bahrullah mengemukakan 
bahwa Pemerintah Indonesia pada bulan 
Juli 2017 telah menyampaikan Program 
Pembangunan Indonesia yang terkait 
dengan 17 Goals dalam SDgs pada High 
Level Political Forum (HPLF) PBB. tema 
yang diusung adalah “Eradicating Poverty 
and Promoting Prosperity in a changing 

BPk usulkan 
audiT kinerja sdgs

world”. BPK menyoroti tema audit tersebut 
memalui Audit Lingkungan Goals 14 
Life Below Water yang dihubungkan 
dengan Goal 1 No Poverty, Goal 2 Zero 
Hunger, Goal 3 Good Health dan Wellbeing, 
Goal 5 Gender Equality, Goal 9 Innovation 
and Industry serta Goal 17 Partnership.

Paparan Wakil Ketua tersebut 
disampaikan di pertemuan Governing 
Board of IntoSAI yang diselenggarakan di 
graz Austria dari dari 6 – 7 november 2017. 
Pertemuan tersebut dihadiri para anggota 
dari berbagai Badan Pemeriksa, Working 
Group dan Lembaga Donor, Delegasi 
BPK yang diundang sebagai Ketua WgEA 
menyampaikan Progress Actvity dan Work 
Plan serta paparan mengenai Kerangka 
Audit atas SDgs. Delegasi dipimpin Wakil 

Pada tanggal 5 November 2017, di tengah-tengah pertemuan tingkat tinggi ke-4 ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) di Vientiane Laos, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja 
Djanegara telah menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dengan State Audit Office of the Socialist Republic of Vietnam (SAV).
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Ketua dengan anggota delegasi Juska 
Meidy E Syam, Sylvia oktavi dan Sri 
Mulyani.

BPK Ditetapkan sebagai 
ASEAnSAI Long Term Secretariat 
pada Pertemuan ASEAnSAI Summit 

ke-4. ASEAnSAI menyelenggarakan 
pertemuan Summit ke-4 pada 6 november 
2017 di Vientiane, Lao. Pertemuan yang 
dihadiri oleh seluruh Ketua BPK anggota 
ASEAnSAI ini merupakan serah terima 
jabatan Keketuaan ASEAnSAI dari SAI 

Kamboja ke SAI Laos. Selain itu pertemuan 
ini juga mengesahkan Rencana Strategis 
ASEAnSAI 2018 – 2021, Work Plan Komite 
2019 – 2020 dan penunjukan long term 
secretariat.

Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja 
Djanegara, hadir dalam pertemuan 
tersebut didampingi oleh Sekretariat 
Jenderal, Dr. Hendar Ristriawan, Kepala 
Biro Humas dan KSI, R. Yudi Ramdan dan 
Sekretariat ASEAnSAI.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua dan 
Sekretaris Jenderal BPK menyampaikan 
laporan mengenai capaian 
kinerja Secretariat Function ASEAnSAI 
sejak 2015 sampai dengan 2017 dan 
rencana kerja sekretariat dua tahun ke 
depan.

Merujuk pada kesuksesan BPK 
sebagai Sekretariat ASEAnSAI selama 
enam tahun terakhir, Assembly secara 
konsensus menunjuk BPK sebagai Long 
Term Secretariat ASEAnSAI periode 
2017–2023. BPK berkomitmen untuk 
menjadi driving force penguatan kapasitas 
anggota ASEAnSAI, salah satunya dengan 
meningkatkan kerja sama dengan ASoSAI, 
IntoSAI dan development partners.  (dr)

INTERNASIONAL

Suasana acara Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) 

Foto bersama usai acara Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) 
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BADAn Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menggelar acara  FgD kesiapan 
implementasi Sustainable 
Development Goals ( SDgs)dan 

tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 
59 tahun 2017 pada 18 oktober 2017. 
Kegiatan yang diselenggarakan di ruang 
Auditorium kantor Pusat BPK ini untuk 

AgENdA

audiT imPlemenTasi sdgs  
dengan dua ClusTer
BADAn PEMERIKSA KEUAngAAn (BPK) BEREnCAnA AKAn 
MELAKUKAn PEMERIKSAAn tERHADAP KESIAPAn PEMERIntAH 
DALAM IMPELEntASI SUStAInABLE DEVELoPMEnt goALS 
(SDgS).  UntUK ItU BPK MEngEMBAngKAn PEMERIKSAAn 
PADA DUA CLUStER.  YAKnI cluster policy frame work DAn 
cluster DAtA frame work.

membahas sejak dini kesiapan dalam 
implementasi SgS baik oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah  
serta pengukuran capaian dan tata cara 
pemeriksaannya.

oleh karena itu kegiatan yang 
di moderator tortama Kn II BPK ini 
menghadirkan sejumlah nara sumber. 
Seperti dari Badan Perencanaan 
Pembangunan nasional (Bapenas), 
Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian 
Keuangan, Direktorat Jenderal Bina 
Pembinan Daerah dan Badan Pusat Statistik 
(BPS).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD), Rabu (18/10/2017) di Auditorium Kantor Pusat BPK.
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Saat menyampaikan sambutannya, 
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, 
mengingatkan, SDgs merupakan agenda 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk 
itu 17 target SDgs perlu disiarkan sejak 
dini. termasuk kesiapan rancangan dan 
implementasi SDgS.  oleh karena itu PBB 
mengajak organisasi lembaga pemeriksa 

sedunia (intosai)  untuk berkontribusi bagi 
pencapaian  target SDgs tersebut. 

Sebelumnya, kata Moermahadi,  
sebagai lembaga negara dan anggota 
IntoSAI, BPK   telah mengikuti 
serangkain kegiatan terkait SDgs. 
Seperti berpartisipasi dalam program 
pemeriksaan implementasi  SDgS. BPK 
juga aktif dalam penyusunan pedoman 
pemeriksaan dan implemensi SDgs bagi  
lembaga pemeriksa anggota Intosai. “BPK 
juga  telah  berbagi pengetahun dalam 
pertemuan pimpinan lembaga pemeriksa  
dan pemangku kepentingan terkait 
pemeriksaan kesiapan implementasi 
SDgS  dikantor Pusat PBB pada Juli 2014 
lalu,”tambah Moermahadi.  

Moermahadi  juga mengapresiasi 

keaktifan pemerintah dalam program 
SDgs ini. Pemerintah Indonesia salah satu 
yang telah mengimplementasikan SDgs. 
Bahkan pemerintah juga telah melakukan 
upaya  mengakomodasikan SDgS 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah nasional (RPJMn) tahun 2015-
2019 serta pengukuran pencapaiannya.  

Untuk itu Moermahadi  menyarankan, 
berbagai upaya yang akan dilakukan 
tersebut perlu disosialisasikan dan dibahas 
bersama baik oleh  kalangan pemerintah, 
legislative maupun BPK sebagai lembaga 
negara yang memeriksa pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara. 

Sejalan dengan visi BPK tahun 2016-
2020, kata Moermahadi, lembaga yang 
dipimpinnya juga akan akan mendorong 
pengelolaan keuangan negara untuk 
mencapai tujuan SDgs  yang  secara 
bersamaan  mencapai tujuan negara. 
“Untuk itu  BPK sedang merancang 
pemeriksaan kesiapan impelementasi 
SDgs,”tandas Moermahadi. 

Menurut Moermahadi, pencapaian 
SDgs dan tujuan pembangunan negara 

memerlukan konstribusi dari semua pihak. 
Karena itu  perlu upaya yang optimal 
untuk mencapai tujuan tersebut  sesusi 
dengan tugas dan wewenang yang 
dimiliki. “Kita perlu terus berkoordinasi 
dan berkomunikasi secara positif dalam 
merencanakan dan melaksanakan tugas 
dan wewenang kita,”kata Moermahadi. 

Moermahadi berharap, kegiatan FgD ini 
menjadi salah satu bentuk koordinasi 
dan komunikasi terhadap pencapaian 
implemenasi SDgs. “FgD ini menjadi 
penting bagi pemerintah maupun 
BPK dalam persiapan dan pelaksanaan 
pencapian SDgs,”tandasnya.

Sedangkan Anggota BPK, Agus Joko 
Pramono, menjelaskan, untuk mencapai 
SDgs, diperlukan tidak hanya peran 
pemerintah, sektor usaha dan masyarakat, 
tapi juga peran lembaga pemeriksa.  oleh 
karena itu PBB telah menetapkan resolusi 
yang menyatakan pentingnya peran 
lembaga pemeriksa di masing-masing 
negara dalam mengawal implementasi 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Untuk merespon resolusi tersebut, 

AgENdA

Suasana acara Focus Group Discussion (FGD)
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papar Agus,  konferensi lembaga 
pemeriksa dunia IntoSAI memutuskan 
SDgs menjadi  salah satu tema yang 
menjadi prioritas seluruh lembaga 
pemeriksa dunia yang tergabung dalam 
IntoSAI. Pada Mei 2017 lalu, IntoSAI telah  
menerbitkan paper. Isinya,  menetapkan 
4 pendekatan dalam pemeriksaan 
implementasi SDgS. 

 Pertama, review kesiapan 
impelemenasi SDgs termasuk monitoring 
dan pelaporannya. Kedua, pelaksanaan 
pemeriksaan kinerja terhadap capaian 
SDgs. Ketiga, peran  lembaga pemeriksa 
dalam mendorong pencapaian 
pembangunan institusi yang efektif dan 
akuntabel. Keempat, menjadi kan lembaga 
pemeriksa sebagai model  transparansi 
dan akuntabilitas dalam pelaksanan 
tugasnya.

Sebagai anggota IntoSAI, kata Agus, 
BPK juga mengambil peran  perioritas  
IntoSAI tersebut  terkait dengan 
pemeriksaan kesiapan pemerintah dalam 
impelentasi SDgs.  Selain itu BPK juga 
ikut serta dalam penyusunan pedoman 
pemeriksaan kesiapan impelementasi 
SDgs, yang bekerja sama dengan lembaga 
pemeriksa se-Asia. 

Agus Joko memberikan apresiasi 
terhadap upaya  pemerintah Indonesia 
dalam implementasi SDgs. Salah satunya, 
dengan diundangkannya Perpres no 59 
tahun 2017 tentang SDgs. Dengan adanya 
Perpres tersebut, menjadi  dasar hokum 
yang  kuat bagi impelmentasi SDgs di 
Indonesia.  “Perpres tesebut menjadi 
subyek meter diawal bagi pemeriksaan 
kesiapan implentasi SDgS di Indonesi oleh 
BPK,”tandasnya. 

Selain itu, terkait implementasi SDgs,  
pemerintah juga telah menerbitkan 
volenteri review   report tahun 2017  yang 
diaporkan  high level political forum di PBB. 
“Laporan ini menjadi basis pemeriksaan 
BPK nantinya yang berkaitan dengan 
implementasi SDgs,”tutur Agus. 

Pemeriksaan Dua Cluster 
Lebih jauh Agus menjelaskan, dalam 

rangka persiapan pelaksanaan tersebut 

BPK mengembangkan pemeriksaan pada 
dua cluster rangka. Yakni cluster policy 
frame work dan cluster data frame work.  
“Dua kerangka ini dikembangkan dari 
cluster yang dikembangkan oleh political 
forum, “tandanya.

Dalam cluster policy frame work, jelas 
Agus,  pemeriksaan BPK akan difokuskan 

pada kepemimpinan nasional. Sedangkan 
dalam rangka kelembagaan integrasi dan 
inklusivitas, BPK akan melihat  kejelasan 

mandat, integrasi tiga pilar dan strategi 
pemerintah.  Sementara dalam sarana 
dan prasarana implementasi, BPK  akan 
melihat akuntabilitas, proses konsultasi 
dan mekanisme pelaporan, evaluasi dan 
tata cara penyampaian SDgs. 

Lebih  lanjut Agus menjelaskan, 
BPK  juga  akan menggunakan cluster 
data frame work  dalam pemeriksaan.  
Hal ini penting karena perbedaan data 
antar sector membingungkan dan 
menimbulkan ketidakpercayaan atas 
capaian SDgs  Indonesia.  “oleh Karena itu 
sebelum pengukuran pencapaian SDgs 
ini dilakukan pemeriksaan kesiapan yang 
difokuskan pada desain pengukuran yang 
akan dilakukan,”katanya. 

Mengingat penilaian SDgs cukup 
konfrehensif, kata Agus, pemeriksaan  
BPK akan melibatkan stakeholder. Seperti 
lembaga perwakilan, pemerintah pusat, 
kementerian negara dan lembaga serta 
pemerintash daerah. 

Agus berharap, FgD ini menjadi 
forum awal untuk memahami desain 
dan rencana implementasi SDgs di 
Indonesia. “Kita perlu membahas desain 
dan rencana implementasi SDgs untuk 
mengembangkan rencana pemeriksaan  
BPK,”tandanya.  (bw)

Anggota BPK, Agus Joko Pramono

Diskusi panel dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber dan dipandu oleh Auditor Utama KN II, Bahtiar Arif 
(kanan) sebagai moderator.
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PEnCEgAHAn fraud tidak cukup 
dengan pembenahan teknologi 
informasi tetapi juga harus ada 
pembenahan moral manajemen 

dan para pemegang sahamnya. Karena 
apa pun sistemnya, kalau moralnya tidak 
selalu diingatkan, tidak selalu dibawa ke 
arah governance yang baik, maka tidak ada 
jaminan fraud tidak terjadi. 

Demikian disampaikan Anggota 
BPK Prof. Eddy Mulyadi Soepardi pada 
Konferensi nasional Ikatan Auditor Intern 
Bank (IAIB) di Surabaya, baru-baru ini. 
Hadir dalam acara tersebut para auditor 
intern dari bank nasional maupun 
daerah serta bank swasta. Konferensi ini 
mengambil tema ‘Internal Audit Challenge, 
Navigating in Disruptive Environment’.  

Dalam sejumlah kasus, korupsi sudah 
dimulai dari perencanaan. Korupsi, tegas 
Eddy, sudah dibuat saat mereka membuat 
RKAP. “Jadi harus direncanakan supaya  
korupsinya tidak kelihatan,” ujarnya. “Saya 

selalu tanya kepada direksi kenapa beli 
barang tidak langsung kepada principal, 
kenapa harus melalui agen. Agen itu kan 
sama dengan calo.”

Manajemen lebih suka belanja sama 
calo karena bisa lebih mudah ambil 
duit, sedangkan sama principal tidak 
bisa karena dia (principal) harus buka di 
bursa;  jual kepada siapa, negara mana, 
perusahaan apa. Biasanya perusahaan 
besar harus membuka itu. Jadi ada banyak 
kasus ramai bukan karena diperiksa 
BPK namun karena dibuka oleh bursa 
di London,” papar Eddy seraya kembali 
menegaskan, “Mau sehebat apapun sistem 
yang dibuat jika moralnya tidak berubah 
akan percuma.”

Kemudian Prof Eddy pun memberi 
contoh kasus suap Pt garuda Indonesia 
yang sempat ramai belum lama ini. “Mesin 
Rolls Royce beli dari agen Harley (Harley 
Davidson), nyambung nggak? Kan nggak 
nyambung.tapi itu terjadi,” ucapnya. 

Harusnya, papar Eddy, internal audit 
garuda sudah bisa mencium hal itu. 

“Jadi ini memang harus kita benahi. 
Kita berharap internal audit bisa 
mengungkap kasus-kasus yang anomali 
dengan visi-misinya. tapi kita harus yakin 
misi yang dibuat tidak ada unsur membeli 
yang tidak perlu dan membeli dari 
agen,”tuturnya.

Eddy mengatakan pihaknya 
menyampaikan kepada Menteri BUMn 
Rini Soemarno tentang keinginan untuk 
memberdayakan SKAI (Satuan Kerja Audit 
Intern). “Saya akan kurangi pemeriksaan 
(dari BPK) tapi saya akan review hasil 
pemeriksaan internal auditor. Jadi kita 
tidak harus juga langsung memeriksa 
BUMn. Buku apa pun yang pernah saya 
baca, tidak ada jaminan perusahaan yang 
sering diperiksa menjadi hebat. tidak ada! 
tidak ada resep dan text book di dunia 
menyebut kalau diperiksa setiap bulan 
perusahaan akan bertambah bagus,”  
jelasnya. 

Manajemen yang harus berubah 
bukan karena intensitas auditnya. 
Pola pikir manajemen yang harus bisa 
mencerna keinginan pemegang saham 
melalui visi-misinya. “Problemnya 
di Republik ini adalah banyak yang 
menjalankan misi dari visi yang dibuat 
RKAP. Jadi  fraud-nya dimulai dari 
perencanaan,” tambahnya. Karenanya, 
pihaknya meminta kepada Direksi BUMn 
untuk berbenah meningkatkan kapasitas 
internal audit di bank. 

Lebih jauh Prof Eddy mengemukakan 
tentang perbankan merupakan salah 
satu industri yang terkena dampak 
dari disruptive environment. Lalu dia 
pun menyampaikan suatu kabar yang 
dibacanya dari sebuah media. “Bank dalam 
era digitalisasi akan mengurangi jumlah 
pegawai. Dalam waktu yang tidak terlalu 

AgENdA

Konferensi nasional iKatan 
auditor intern BanK (iaiB)

Anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi memberi kata sambutan pada acara Konferensi Nasional Ikatan Auditor Intern Bank 
(IAIB) di  Surabaya, pada 9 – 10 November 2017.
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lama akan mengurangi kantor-kantor 
cabang dalam menyambut digitalisasi. 
Ini mungkin ya, dulu tidak pernah 
terbayangkan bahwa industri perbankan 
akan terkena dampak disruptive 
environment”.

Saat ini kebutuhan It dalam industri 
perbankan adalah absolut. Sekarang, 
hampir semua bank memberikan 
pelayanan dengan cara It. Walaupun 
ada risiko fraud namun mungkin, 
dibandingkan dengan kegunaan dan 
kemaslahatannya masih lebih banyak 
kegunanaanya.

“Dulu tak pernah terbayangkan bisa 
transfer uang dari ponsel, dari laptop, PC 
di rumah. tidak harus bermacet-macet 
(lalu lintas-red), tidak harus ngantri. Itu 
semua dulu tak terbayangkan. Sebuah 
teknologi baru yang mengakibatkan 
kehancuran sebuah produk unggulan atau 
mengacaukan sebuah bisnis sekarang 
menjadi kenyataan. Jika nanti sistem It 
semakin hebat lagi, mungkin 1/3 pegawai 
bank harus dirumahkan. Dan itu tidak bisa 
ditawar lagi. Disruptive teknologi berupa 
digital bisnis dan penggunaan internet, 
akan menghapus semua pekerjaan bank 
yang tradisional,” paparnya.

Perkuat Internal Auditor
Nah, dalam konteks ini, bagaimana 

dengan auditor internalnya, apakah siap 
atau tidak menghadapi perubahan itu?  
Akan banyak industri perbankan dan 
lembaga keuangan lainnya berisiko kalau 

internal auditnya tidak siap. Karenanya, 
sangat penting memperkuat keahlian  
internal auditor dalam pemahaman  It 
dan fraud.  “Pemahaman dan penguatan 
SPI, sistem pengendalian fraud dan audit 
teknologi informasi sudah waktunya,” 
tandas Prof Eddy.

“Mungkin intern auditor di industri 
bank 1/3–nya harus orang yang paham 
It. Jadi tidak bisa sarjana akuntansi yang 
hanya mengerti debet-kredit. Itu sudah 
masa lalu. Logika kerjanya iya, debet-
kredit, tapi implementasi dengan It.”

Dalam beberapa kasus pemeriksaan 
bank yang ditanganinya, kata Eddy, 
beberapa Treasury di bank adalah insinyur 
kimia, elektro, sipil, dealer-dealer di bank-
bank besar. Manajemen bank akan pilih 
orang yang IQ tinggi, bukan latar belakang 
ilmunya. Setelah itu baru dijadikan yang 
mengerti It,” katanya.

tanpa memiliki kapasitas auditor yang 
mengerti It, dia tidak akan bisa apa-apa. 

Dengan disruptive environment ini, dan 
era digitalisasi industri perbankan, mau 
tidak mau internal audit harus paham It. 
Jadi bagaimana sistem teknologi informasi 
ini didesain, diimplementasikan dan 
dikontrol. Internal auditor harus lebih 
paham atau selevel kemampuannya 
dengan orang-orang It. “Harus siap 
ke sana!” katanya sembari menyebut 
beberapa contoh  kasus fraud perbankan 
yakni pembobolan Rp846 miliar oleh 
Pt Rockit Aldeway belum lama ini, dan 
pembobolan bank BUMn Rp255 miliar 
melalui pemalsuan deposito.

tantangan auditor internal bank 
adalah harus melihat risiko teknologi 
informasi, gangguan pelayanan, sistem 
tidak terintegrasi, juga pencurian dana. 
Auditor juga harus mengantisipasi 
terjadinya kejahatan perbankan.

“Begitu sistem teknologi informasi 
berkembang, pencurian itu diawali, 
diniatkan oleh orang-orang yang mengerti 
It. Bagaimana orang bisa menggeser-
geser simpanan deposito milik orang lain. 
Ini terjadi di industri perbankan. Itu terjadi 
10 tahun lalu. Uang BUMn dimasukkan ke 
bank BUMn bisa raib,” ungkapnya.

Risiko fraud, jelasnya, bisa dalam 
pemberian kredit, pengelolaan dana 
pihak ketiga juga pengelolaan investasi. 
Banyak industri perbankan dan lembaga 
keuangan lain berisiko jika internal 
auditnya tidak siap. “Maka saya bilang, 
saya minta Ibu Rini (Menteri BUMn), 
‘Bu audit charter di semua bank BUMn 
saya minta diubah dan laporan internal 
auditornya ditembuskan kepada kami’. 
Jadi dari awal kita bisa melihat indikasi 
apa yang terjadi dan mungkin terjadi,” 
tuturnya.

terkait dengan semua yang 
dipaparkannya, dalam kesempatan itu 
Prof Eddy juga menyampaikan internal 
auditor bank secara bertahap akan dididik 
di Pusdiklat BPK. “Kita harus paham 
pengetahuan keuangan negara. Karena 
semua bank BUMn, saham negara di atas 
51%. Kalau di atas 51%, berarti itu definisi 
BUMn di UU BUMn, masuk lingkup 
keuangan negara,” ucapnya.   (dr)

AgENdA

Anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) 
di Surabaya, pada  9 – 10 November 2017.
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K onSEP Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) adalah 
pemeriksaan harus bermanfaat. 
tujuan pemeriksaan bukan 

mencari-cari kesalahan orang kemudian 
memenjarakannya. tujuan pemeriksaan 
adalah menghentikan transaksi-transaksi 
yang tidak benar. “Kalau ada kesengajaan, 
misalnya dia desain seperti itu, maka itu 
ada pidananya,” ungkap Anggota BPK 
Achsanul Qosasi dalam seminar “Kiat 
Membangun Integritas dan Budaya Anti 
Korupsi di Perusahaan’, di Jakarta, baru-

baru ini.
tapi, lanjutnya, ada juga transaksi-

transaksi yang terjadi karena 
ketidaktahuan atau ketidakpahaman 
pelaku akan aturan yang berlaku. “Di 
BUMn misalnya, banyak pelaku adalah 
staf atau sekelas manajer, atau sekelas 
supervisor yang belum paham aturan. 
nah kalau mereka belum paham, biasanya 
kita undang mereka untuk memberi 
masukan dan perbaikan. Kita kasih 
kesempatan,” ucap Achsanul. “tapi kalau 
saya an-sich memeriksa, mungkin hampir 

AgENdA

SEMINAR MEMBANgUN INTEgRITAS 
dAN BUdAYA ANTI KORUPSI dI 
PERUSAHAAN

semua pelaku satker ini masuk penjara,” 
tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Achsanul 
menceritakan pengalamannya berkarier 
di berbagai lembaga keuangan, kemudian 
menjadi politisi yang membidangi masalah 
keuangan dan kini menjadi Anggota BPK 
RI. “Saya pernah menjadi maker, taker, 
approval dan sekarang menjadi controller. 
Selama 20 tahun saya sebagai bankir, 
pernah menjadi maker, artinya membuat 
suatu transaksi, saya ajukan kepada atasan 
saya. Kemudian saya menjadi taker untuk 

Anggota BPK, Achsanul Qosasi menjadi pembicara dalam “One Day Conference Integrity and Anti Corruption at Corporation, Kiat 
Membangun Integritas dan Budaya Anti Korupsi di Perusahaan” di Jakarta, Kamis (2/11). 
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melihat transaksi itu dimana akan segera 
dibukukan,  kemudian approval  untuk 
menyetujui transaksi itu,” jelasnya.

Kemudian saat di parlemen, zaman 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, dirinya menjadi pimpinan 
Komisi Keuangan yang harus menyetujui 
APBn selama lima tahun. “Menyetujui 
APBn sekitar Rp1.500 triliun kemudian 
membengkak dan makin meningkat 
menjadi Rp2.000 triliun setiap tahun 
anggaran pemerintah Republik Indonesia. 
Kini sejak 2014 hingga 2019 nanti saya 
sebagai pemeriksa di BPK. Memeriksa 
yang pernah saya setujui selama lima 
tahun,” paparnya.

“Jadi teman-teman di BUMn, 
Kementerian, Satker, rasanya tidak 

akan bisa membohongi saya. Karena 
saya sudah tahu posturnya seperti apa,” 
tandas mantan Ketua Komisi XI DPR RI 
itu. Di sinilah, ucap Achsanul, apa yang 
disebut accountability. “Di situ ada unsur 
profesionalisme, unsur integritas, juga ada 
unsur independency,” jelasnya. 

Sebagai contoh ia kemudian 
menjelaskan hasil pemeriksaan sebuah 
kementerian yang bermasalah dalam 
laporan keuangan. “Ada penyimpangan. 
Saya bilang stop penyimpangan. Jadi ada 
perbaikan,” jelasnya. Inilah, ucapnya, yang 

dimaksud dengan accountability. 
“Ada integritas di dalam unsur 

keuangan, ada pengungkapan-
pengungkapan transaksi-transaksi 
yang wajar diungkapkan, jangan 
disembunyikan. Karena kalau 
disembunyikan akan masuk dalam catatan 
laporan keuangan, istilahnya adalah ‘CaLK’ 
–Catatan atas Laporan Keuangan—tidak 
diungkap, pasti Akuntan Publik tidak mau,” 
jelasnya.

Karena, tegas Achsanul, siapa pun 
yang mendapat mandat dari BPK, 
seperti Kantor Akuntan Publik misalnya, 
adalah kuasa dari BPK dalam memeriksa 
keuangan negara. “Akuntan Publik 
melaporkan hasilnya (pemeriksaan) 
kepada kami,” ujarnya.

Pengukuran tingkat akuntabilitas 
laporan keuangan perusahaan harus 
memenuhi tiga unsur laporan keuangan 
yang akuntabel menurut konsep good 
corporate governance yaitu, integritas 
keuangan, pengungkapan dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-
undangan. Inilah poin paling penting 
di dalam yang namanya accountability. 
“tiga poin ini menuju seperti apa yang 
kita katakan gCg (Good Corporate 
Governance.“

Apa sih yang perlu diambil? Apakah 

dengan good corporate governance laba 
bisa besar? tidak juga! Apakah tidak ada 
korupsi? tidak juga! tapi good corporate 
governance adalah menjalankan sesuai 
tempat dan hak yang memang diterima 
oleh mereka. Me-minimize unsur itu, 
iya. Dan ini kita terapkan setiap tahun 
di semua kementerian dan lembaga 
yang memakai keuangan negara dan 
semua perusahaan swasta yang bekerja 
sama dengan lembaga negara untuk 
mendapatkan uang negara,” paparnya.

total keuangan negara  yang berputar 
di RI sekarang, papar Achsanul, sekitar 
Rp8.200 triliun. “Ini bukan turn over tapi 
pengeluaran. Misalnya, 1000 triliun ada 
dalam APBD dalam bentuk transfer 
daerah. Biasanya transfer daerah ini 

dikirim oleh Kementerian Keuangan ke 
kabupaten-kabupaten. Ada untuk gaji 
PnS, dll. Sebanyak  Rp1.000 triliun untuk 
538 kabupaten-kota.

Ditambah tahun ini yang begitu besar, 
tambah lagi sekitar 100 triliun, menjadi 
Rp1.100 triliun. Karena Rp120 triliun di 
2018 nanti dalam bentuk dana desa. Jadi 
dana desa adanya di sini. Bisa bayangkan 
semua desa nanti menerima uang 1 
miliar,” jelasnya. “Inilah yang diketok oleh 
Parlemen setiap tahun. Jadi APBn itu 
kan adalah rembukan pemerintah dan 

AgENdA

Anggota BPK, Achsanul Qosasi menjadi pembicara dan dalam “One Day Conference Integrity and Anti Corruption at Corporation, Kiat Membangun Integritas dan Budaya Anti Korupsi 
di Perusahaan” di Jakarta, Kamis (2/11). Tampak pimpinan perusahaan memberikan cinderamata kepada Anggota BPK, Achsanul Qosasi.
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rakyat dalam hal ini adalah DPR guna 
menentukan jumlah uang yang akan 
dipakai oleh negara setiap tahunnya,” 
tambah Achsanul.

Hanya saja, ucapnya, pada penetapan 
APBn 2018 agak molor. Seharusnya 
ditetapkan bulan September namun 
baru ‘diketok’ pada 25 oktober lalu. 
“Berarti molor hampir 1 bulan. Berarti 
tinggal 2 bulan pemerintah menyusun, 
ini yang berat bagi pemerintah. Kalau 
September kan ada waktu 3 bulan. 
Hari ini pemerintah bekerja untuk 
menyusun RKKL (Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian dan Lembaga),” jelasnya. 

Ada lagi yang berikutnya, Rp5.029 
triliun—posisi ini bergerak terus, mungkin 
sekarang sudah sampai Rp5.100 triliun—
itulah yang berputar di BUMn. Itu adalah 
uang negara, modalnya dari negara. Ada 
juga partisipasi rakyat dalam bentuk 
saham BUMn dan lainnya.

“Itulah yang saya katakan total 
Rp8.200 triliun public service dan juga 
public business yang harus dijalankan 
pemerintah bersama rakyat dengan 
perputaran ini. Ini harus meng-create 
sekian puluh ribu tenaga kerja, 
diharapkan. tapi kalau membagi dengan 
cara dana desa diharapkan yang tadinya 

uang berputar di kota menjadi uang 
berputar di desa,” ungkapnya.

Rekomendasi “Mengerikan”
Di bagian lain Achsanul memaparkan 

apa yang dilakukan BPK setiap tahun 
yakni melakukan pemeriksaan laporan 
keuangan, pemeriksaan kinerja dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDtt). Pemeriksaan laporan keuangan 
adalah pemeriksaan dalam ketepatan 
dan pembukuan transaksi, kewajaran 
transaksi. “Ini yang kita periksa. BPK 
mengeluarkan opini baik itu WtP, 
WDP atau bahkan disclaimer. Jadi opini 
diberikan untuk pemeriksaan laporan 
keuangan, bukan pemeriksaan kinerja 
atau pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu,” jelasnya. 

Sedang pemeriksaan kinerja adalah 
memberikan saran kepada pemerintah 
tentang tiga hal. Yakni, apakah anggaran 
itu berjalan secara efektif, apakah 
anggaran itu dijalankan secara ekonomis 
dan apakah anggaran dijalankan secara 
efisien. “Rekomendasinya misalnya ini 
tidak efektif, ini tidak ekonomis, ini tidak 
efisien. tahun depan jangan lagi diulang. 
Biasanya program itu terus distop,” 
tambahnya.

Sementara pemeriksaan ketiga 
(PDtt), papar Achsanul, ada 
unsur investigatifnya. “Biasanya 
rekomendasinya ‘mengerikan’. 
Rekomendasinya biasanya kepada 
aparat penegak hukum. Begitu 
melanggar langsung 90 hari, undang-
undang memberi mandat kepada 
kami, untuk menyampaikan temuan 
itu kepada penegak hukum. Kita setiap 
tiga bulan memberikan kepada KPK, 

Kejaksaan, dan Kepolisian, sejumlah daftar 
hasil pemeriksaan yang mengandung 
unsur pidana,” ucapnya. 

Saat ini, BPK adalah satu-satunya 
lembaga yang bisa menuliskan dan 
menghitung penetapan kerugian 
negara. “Menghitung kerugian negara 
itu syaratnya adalah harus pasti. tidak 
bisa kita bilang kerugian negara kira-
kira Rp200 miliar misalnya. Harus pasti! 
Hasilnya itu diuji di pengadilan. Biasanya 
benar kita menghitungnya, sampai saat 
ini tidak pernah disalahkan.”

BPK juga, tambahnya, memberikan 
pendapat kepada pemerintah dan 
Parlemen. Sebagai contoh, BPK meminta 
Kementerian BUMn agar dapat 
bersinergi. Salah satunya tentang e-toll. 
Kita sarankan, e-toll jangan hanya Bank 
Mandiri tapi semua bank. Makanya 
sekarang bisa dilakukan dengan bank lain 
selain Bank Mandiri. “Itulah pendapat kita 
dijalankan oleh mereka.

Kita minta kepada Kementerian 
BUMn cobalah bersinergi. Kenapa sih 
kita beli baja-nya tidak ke Krakatau Steel? 
Kenapa beli baja ke negara lain yang tidak 
menguntungkan? Kenapa BRI memakai 
jasa kurir luar negeri, kenapa tidak 

AgENdA

Anggota BPK, Achsanul Qosasi saat 
memberikan arahan pada acara “One 
Day Conference Integrity and Anti 
Corruption at Corporation.

49 - 67 GATSU 31.indd   61 12/23/2017   8:33:41 AM



62 NOVEMBER 2017WARTA BPK

memakai jasa Pos. nah, sinergi itu sudah 
mulai terjadi sekarang sehingga saling 
menguntungkan di antara mereka. Ini 
juga pendapat BPK yang diberikan kepada 
pemerintah.”

“termasuk juga kita dimintakan 
pendapat soal tol Jakarta-Bandung, 
bagaimana? tidak efisien, tidak 
ekonomis, juga tidak efektif. Analisa tol 
Jakarta-Bandung, 3.000 orang per hari 
ke Bandung, dan 3.000 orang Jakarta 
ke Bandung. Jadi ada 6.000 orang ke 
Bandung. Sementara sekarang baru 
sekitar tidak sampai 1.000 orang. Itu pun 
ada yang naik pesawat, ada yang naik 
mobil, ada naik kereta. nanti, perhitungan 
kereta Jakarta-Bandung, dihitung semua 
orang ke Bandung naik kereta. tahun 2019 
ada 3.000 orang naik kereta ke Bandung 
setiap hari. tidak mungkin. Akhirnya 
sekarang di-postpone. Karena tidak 
ekonomis juga tidak efektif. Inilah yang 
kita minta dievaluasi,” papar Achsanul 
panjang-lebar.

Kerugian di BUMN
terkait akuntabilitas, katanya, 

sebelumnya harus tahu hirarki awal 
tentang keuangan negara. Keuangan 
negara, ada dua. Pertama, keuangan 

negara yang tidak dipisahkan. Artinya, 
langsung keluar dari negara dan setiap 
tahun diajukan dulu ke DPR kemudian 
dikeluarkan. “Ini yang dibahas di 
Parlemen”.  Kedua, keuangan negara yang 
dipisahkan. 

“Dipisahkan pertanggung jawabannya. 
Karena itu BUMn tidak perlu datang 
ke DPR, kecuali diundang. Untuk 
membahas anggaran BUMn tidak perlu 
ke DPR karena ini termasuk pengelolaan 
keuangan negara yang dipisahkan dari 
pembukuan negara. Jadi BUMn, BUMD, 
BI, oJK, lembaga-lembaga moneter, 
tidak perlu datang ke DPR setiap tahun 
karena modalnya sudah dikasih sejak 
awal. Kecuali mereka meminta PMn 
(Penyertaan Modal negara) baru dia 
datang ke DPR,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, nanti yang dilihat 
adalah kinerjanya. Misalnya, berapa 
deviden tiap tahun yang dikasih ke 
negara. Pertanyaan yang sering muncul 
adalah, apakah kerugian BUMn termasuk 
kerugian negara? Apakah kerugian 
tersebut termasuk tindak pidana korupsi? 
Siapa yang bertanggung jawab. “tiga 
pertanyaan ini yang sering ditanyakan 
setiap kali saya seminar,” katanya.

Jawabannya, tegas Achsanul, adalah 

pada undang-undang. Menurutnya, 
tidak semua kerugian perseroan/BUMn 
adalah kerugian negara. namun setiap 
kecurangan pada BUMn, itu pasti 
kerugian negara. Lalu Achsanul pun 
memberikan ilustrasi. Dia memberi 
contoh perbedaan antara BUMn dan 
Kementerian. Sebagai misal, Kementerian 
Pertanian membeli traktor. Ini adalah 
given untuk rakyat, sifatnya sosial, charity. 
Maka dalam pemeriksaan yang dicek 
adalah dua hal, fiktif atau mark-up. 

Jadi, kalau traktor itu dipakai oleh 
rakyat atau malah dijual oleh rakyat, BPK 
tidak memeriksa itu. Yang terpenting 
adalah, traktor tersebut sampai pada 
rakyat. Berbeda dengan BUMn jika 
membeli traktor. “Misalnya saja Pelindo 
membeli crane, itu dimaksudkan untuk 
bisnis. Jadi bagaimana menghitung 
kerugian negaranya? Jika ada fiktif, maka 
saya langsung hitung sebagai kerugian 
negara. tapi jika crane itu ada dan 
dioperasikan oleh pelindo, maka yang 
dilihat adalah apakah itu efisien, efektif 
dan ekonomis. Jadi tidak semua menjadi 
kerugian negara,” jelasnya.

Untuk mengkualifikasikan suatu 
perbuatan sebagai delik pidana korupsi, 
ujarnya, mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 
3 UU tipikor no 31 tahun 1991 jo UU no 
20 tahun 2001. Yang bertanggung jawab 
atas kerugian perseroan (UU Perseroan 
no 40 tahun 2007) adalah; Direksi secara 
pribadi karena bersalah atau lalai (Pasal 97 
ayat 3,  tanggung jawab renteng Anggota 
Direksi, Dewan Komisaris secara pribadi 
karena bersalah/lalai (Pasal 114 ayat 3) 
dan tanggung Jawab renteng Dewan 
Komisaris.  (dr)

AgENdA

Anggota BPK, Achsanul Qosasi 
berfoto bersama dengan salah 
satu pemimpin perusahaan dan 
moderator.
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C AKUPAn UU Administrasi 
Pemerintahan masih 
menjadi bahan perdebatan 
tentang bagaimana 

mengimplementasikan secara praktis 
agar tidak bersinggungan antara tugas 
wewenang BPK dengan lembaga-
lembaga lainnya. tumpang-tindih 
kewenangan yang terjadi saat ini haruslah 

diatasi. 
Demikian dikemukakan Wakil Ketua 

BPK, Bahrullah Akbar, saat membuka 
forum diskusi ‘Menyikapi Dinamika 
Hukum Administrasi negara Dalam 
Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan 
Pemeriksa Keuangan’, yang berlangsung 
di Pusdiklat BPK, baru-baru ini. 

Acara yang juga dihadiri oleh Sekjen 

AgENdA

FORUM DISKUSI UU NO 30 TAHUN 2014

Persinggungan 
kewenangan BPk
dengan lemBaga lain

BPK, Hendar Ristriawan, diikuti 148 peserta 
dari lingkungan BPK Pusat maupun 
kantor-kantor Perwakilan BPK. Sebagai 
narasumber di antaranya guru Besar dan 
Ketua Program Pascasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia Satya 
Arinanto, praktisi hukum Hamdan Zulva, 
Hakim Agung Yulius dan Frans Limahelu 
dari kalangan akademisi.

Baru-baru ini, papar Bahrullah, BPK 
diundang konsultasi dengan Komisi III 
DPR. Mereka (DPR) mempertanyakan 
kenapa BPK seperti tidak punya ‘taring’, 
kewenangannya diambil sana-sini. “Ini 
adalah pertanyaan buat kita dalam 
diskusi ini, sebenarnya posisi kita di dalam 
Administrasi Pemerintahan seperti apa? 
Sebagai lembaga negara kita memerlukan 
kesepahaman pandangan di lingkungan 
BPK mengenai masalah-masalah yang 
sedang atau berpotensi bersinggungan 
dengan pelaksanaan tugas dan wewenang 

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar memberikan arahan pada acara Forum Diskusi ‘Menyikapi Dinamika Hukum Administrasi Negara Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Pemeriksa Keuangan’, yang berlangsung di Pusdiklat BPK, pada 26 Oktober 2017.
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BPK,” ujarnya.
“Kesepahaman tersebut dapat 

dibangun lewat forum diskusi intensif 
guna mengelaborasi pandangan, 
gagasan, pemikiran dan interpretasi para 

praktisi hukum di BPK serta mengundang 
narasumber ahli yang memiliki 
kompetensi dalam bidang tersebut,” 
jelasnya.

tentang ‘tumpang-tindihnya 

kewenangan’ dijelaskan Bahrullah lewat 
sebuah contoh UU tipikor soal kerugian 
negara. Di UU tipikor yang boleh 
menghitung Kerugian negara adalah 
BPK, BPKP dan Kantor Akuntan Publik. 
Di KUHAP, pengadilan bisa menentukan 
siapa yang menentukan kerugian negara. 
Padahal dalam UU BPK no 15 tahun 
2006 dan UU tentang Pemeriksaan dan 
tanggung Jawab Keuangan negara, 
BPK adalah lembaga yang melakukan 
perhitungan terhadap Kerugian negara.

“Inilah dinamika yang tumbuh 
dan berkembang, tumpang-tindihnya 
kewenangan yang harus kita atasi. 
tumpang tindihnya kewenangan 
ini bukan berarti kita stuck, tapi kita 
harus mengangkat membawa peran-
peran BPKP, peran-peran KPK dan lain 
sebagainya untuk bisa mendorong 
harmonisasi yang tujuan objeknya adalah 
penindakan korupsi. BPK membantu 

AgENdA

Suasana acara

Suasana acara
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penindakan korupsi,” ungkap Bahrullah.
UU no 30 tahun 2014, jelas Bahrullah, 

diharapkan menjadi hukum materi yang 
mengatur tindakan penyelenggara dalam 
bidang hukum administrasi negara. UU 
ini melengkapi perangkat hukum terkait 
tata usaha negara yang selama ini di 
Indonesia baru diatur terkait hukum 
formilnya yaitu UU no 5 tahun 1986 

tentang Pengadilan tata Usaha negara 
sebagaimana diubah dengan UU no 9 
tahun 2004. “Keberadaan UU Administrasi 
Pemerintahan merupakan bentuk 
dinamika dalam hukum administrasi 
yang tidak dapat diabaikan oleh BPK,” 
tambahnya. 

Dalam kesempatan itu Bahrullah 
juga menyatakan rasa syukurnya bahwa 
digelarnya forum ini untuk menyikapi 
tentang dinamika hukum administrasi 
negara dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenang BPK. “Sebagaimana kita 
ketahui, Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 
sebelum diamandemen mengamanatkan 
bahwa untuk memeriksa tanggung jawab 
tentang keuangan negara diadakan 
suatu badan pemeriksa keuangan yang 
peraturannya ditetapkan dengan UU 
dan dalam proses pembentukan UU 

tersebut maka dibuatlah atau disusunlah 
oleh founding fathers suatu badan yang 
disebut Badan Pemeriksa Keuangan,” 
paparnya.

Pada waktu itu, para founding 
fathers sudah memikirkan ke mana 
arah manajemen pemerintahan agar 
bisa check and balance. “Karena kita 
ketahui bahwa di Amerika, peran BPK-

nya terkolaborasi mandatnya kepada 
parlemen. Di Korea dan Malaysia, 
mandatnya diberikan kepada Presiden 
atau Kepala Pemerintahan. Sedangkan di 
Indonesia (BPK) bebas –mandiri”.

Pasca amandemen, mengamanatkan 
bahwa untuk memeriksa pengelolaan 
tanggung jawab keuangan diadakan 
suatu Badan Pemeriksa Keuangan 
menjadi suatu catatan bagi kita bahwa 
frasa Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri ini menjadi suatu hal 
yang harus kita bangun. “Mungkin yang 
sekarang ini kita rasakan, bagaimana 
tarik-menarik—mohon maaf--- dengan 
dinamika hukum yang terjadi antara 
KPK dengan DPR, bagaimana BPK 
menempatkan diri dalam posisi 
kenegaraan dan kedewasaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini BPK 

mempunyai Auditorat Utama Investigasi. 
Ini adalah bagian dari responsif BPK 
menghadapi situasi yang berkembang. 
“Bayangkan data-data yang kita dapati 
dari tahun 2013 sampai akhir 2016, 
kalau tidak salah, hanya tentang Audit 
Investigasi saja jumlahnya 271, tapi 
setelah adanya tortama Investigasi pada 
Semester I saja data sudah berjumlah 
hampir 171. Jadi ini sungguh luar biasa,” 
katanya.

Forum diskusi ini mengangkat 
permasalahan dalam perspektif hukum 
Administrasi, dimana dalam perspektif 
hukum Administrasi terdapat lembaga 
negara. BPK adalah perwujudan dari 
adanya bentuk kekuasaan yang lain 
dari kekuasaan negara yaitu kekuasaan 
pengawasan keuangan dan kekuasaan 
inspektif. 

Dalam perspektif ini, tutur Bahrullah, 
seorang akademisi Prajudi Atmosudirdjo 
mensejajarkan kekuasaan inspektif yang 
dimiliki BPK dengan kekuasaan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif. “tapi saya 
mengatakan bukan kekuasaan inspektif 
tetapi fungsi auditif dalam negara. Karena 
manajemen pemerintahan diawali 
perencanaan dan diakhiri pengawasan. 
Peran pengawasan inilah yang membuat 
BPK menjadi pemikiran para founding 
fathers untuk bisa check and balance 
terhadap pemerintahan yang berjalan,” 
katanya.

Sebelumnya Kepala Direktorat 
Utama Binbangkum, nizam Burhanuddin 
dalam laporannya menyatakan, diskusi 
ini digelar agar dapat memperoleh 
gambaran dan pendapat yang 
komprehensif mengenai hal-hal 
yang didiskusikan. Diharapkan dapat 
menghasilkan keselarasan pandangan 
dan pemahaman tentang berbagai hal 
antara lain tentang kedudukan BPK dalam 
ketatanegaraan, menyikapi penerapan 
UU Administrasi Pemerintahan bagi 
Lembaga negara, serta pemberlakuan UU 
no 30 tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan dalam perspektif 
penegakan hukum Administrasi negara. 

 (dr)

AgENdA

Kepala Direktorat Utama Binbangkum, Nizam Burhanuddin
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AgENdA

DEngAn wewenang yang kuat dan 
jaminan independensi oleh konstitusi, 
menjadi tantangan bagi setiap insan 
di Badan Pemeriksa Keuangan untuk 
profesional dan menjaga integritas. Hal 
tersebut disampaikan Hamdan Zoelva, 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 
salah satu pembicara dalam forum diskusi 
‘Menyikapi Dinamika Hukum Administrasi 
negara dalam Pelaksanaan tugas dan 
Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan’, 
baru-baru ini.

“Power tend to corrupt and absolute 
power corrupts absolutely,” kata Hamdan 
mengutip pendapat John Emerich 
Edward Dalberg Acton (1834-1902) atau 
dikenal sebagai Lord Acton. ‘Kekuasaan 
cenderung korup dan kekuasaan mutlak 
menghasilkan korup yang mutlak’.  “Dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara, 
semakin luas dan kuat wewenang yang 
diberikan kepada seseorang atau sebuah 
lembaga, semakin besar pula kemungkinan 
terjadinya penyimpangan atau tindakan 
yang eksesif.”

“Hal itu bersifat kodrati dalam 
penyelenggaraan kekuasaan,” tambah 
Hamdan yang juga ‘Guest Professor 
CUPL (China University of Political Science 
and Law), Beijing. “Inilah yang menjadi 
tantangan BPK dalam menjalankan 
kewenangannya seperti juga tantangan 
lembaga negara lain yang memiliki posisi 
yang sama,” ucapnya.

Hamdan yang membawakan materi 
‘BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia’ juga memaparkan tentang 

HAMDAN ZOELVA

BPK Lahir Tidak untuk 
Didikte Lembaga Negara Lain
Pembagian Kekuasaan negara. Ajaran 
pemisahan kekuasaan, melahirkan ajaran 
pembagian kekuasaan serta check and 
balances. Kekuasaan organ negara terbagi 
pada beberapa organ negara yang saling 
mengimbangi dan menjalankan fungsi 
terintegrasi untuk mencapai tujuan negara 
melalui pembagian kekuasaan yang jelas 
dan menghindarkan kekuasaan negara 
tidak berada pada satu tangan. 

Demikian halnya pelaksanaan fungsi 
pembentukan UU tidak lagi secara absolut 
berada di tangan lembaga perwakilan 
tapi juga mengikutkan eksekutif bahkan 
dalam hal-hal tertentu melibatkan 
pengadilan, dengan wewenang pengujian 
atas undang-undang. Dengan demikian 
satu fungsi negara dilaksanakan oleh tiga 
lembaga negara.

Ketika Indonesia merdeka, lanjutnya, 
ajaran pemisahan kekuasaan (trias Politika) 
tidak diinginkan oleh para founding fathers 
yang menghendaki sistem pemerintah 
yang berasal dari budaya sendiri. “Karena 
itulah lahir sistem supremasi MPR yang 
dikenal dalam UUD 18 Agustus 1945,” 
jelasnya.

Lalu di manakah posisi BPK?
BPK, paparnya lebih jauh, merupakan 

organ negara yang dibentuk oleh 
konstitusi karena itu memiliki posisi sama 
pentingnya dengan MPR, DPR, DPD, 
Presiden, MA, MK serta KY. namun di antara 
lembaga-lembaga tersebut, BPK dan KY, 
tidak melaksanakan salah satu fungsi dari 
kerangka trias Politika. 

“Lalu mengapa kedua lembaga 
tersebut dimuat dan dibentuk oleh 
konstitusi dan seberapa pentingnya 
fungsinya dalam mencapai tujuan negara,” 
ucap Hamdan. Menurut pandangannya, 
Komisi Yudisial (KY) dimaksudkan untuk 
menjaga martabat dan integritas hakim 
guna memberikan penguatan pada 

kekuasaan peradilan, khususnya hakim di 
lingkungan Mahkamah Agung.

Sedang BPK, jelas Hamdan, dibentuk 
oleh konstitusi sejak awal UUD 1945 
disahkan pada 18 Agustus 1945, dengan 
maksud agar sebagai organ negara 
memiliki kedudukan dan wewenang 
seimbang dengan wewenang dan posisi 
lembaga negara lainnya yang menjadi 
objek yang diawasinya. Sehingga dalam 
menjalankan wewenangnya, BPK tidak 
didikte atau dipengaruhi oleh lembaga 
lainnya.

Dari perspektif trias Politika, lanjut 
Hamdan, tidak relevan menempatkan 
BPK dalam kerangka trias Politika. Karena 
ternyata dalam perkembangan praktik 
ketatanegaraan modern, terdapat 
kebutuhan adanya organ negara yang 
mendapat jaminan konstitusional untuk 
melaksanakan fungsi dan wewenang 
khusus yaitu melakukan fungsi auditing. 

“Wewenang auditing ini, 
memiliki posisi sangat strategis bagi 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara menuju pencapaian tujuan 
negara. Kewenangan auditing yang 
independen dan terlepas dari kekuasaan 
organ negara lain diberikan konstitusi, 
menunjukkan adanya kehendak konstitusi 
akan pentingnya pengawasan dalam 
pengelolaan keuangan negara yang 
tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh 
DPR, apalagi lembaga auditing internal 
pemerintah,” papar Doktor Ilmu Hukum 
tata negara dari Universitas Padjadjaran, 
ini.

Pelemahan BPK
namun demikian, betapa pun kuatnya 

posisi BPK di dalam UUD 1945, tapi dalam 
sejarahnya posisi BPK pernah mengalami 
pelemahan ketika penerapan demokrasi 
terpimpin oleh Soekarno. “BPK hanya 
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menjadi salah satu kompartemen dari 
kabinet yang berada di bawah Presiden,” 
ungkapnya. 

Demikian halnya pada masa 
pemerintahan Presiden Soeharto dimana 
BPK berada di bawah pengaruh kekuasaan 
eksekutif. “Bahkan lebih dilemahkan 
lagi dengan dibentuknya BPKP (Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 
yang dimaksudkan sebagai auditor internal 
pemerintah. Dengan adanya BPKP, pada 
kenyataannya telah mengambil sebagian 
kewenangan konstitusional yang dimiliki 
BPK, walaupun dengan alasan auditor 
internal pemerintah,” tandasnya.

namun demikian pada masa reformasi, 
ketika dilakukan perubahan UUD 1945, 
terdapat keinginan yang kuat untuk 
memperkuat posisi BPK dengan menjamin 

poisisinya yang bebas dan mandiri dalam 
menjalankan wewenang, baik dalam 
bentuk jaminan konstitusional penguatan 
wewenang dan posisinya, maupun dalam 
rekrutmen anggota serta jangkauan tugas 
di seluruh Indonesia. 

Perluasan jangkauan BPK melalui 
amanat konstitusi untuk membentuk 
perwakilan di seluruh provinsi, jelasnya, 
dimaksudkan untuk memperkuat BPK 
sebagai lembaga negara. Para perumus 
perubahan UUD 1945, ujar Hamdan, 
menghendaki pada saatnya nanti, 
ketika jangkauan BPK sudah memadai, 
maka BPKP tidak diperlukan lagi. “Saya 
termasuk yang ikut merumuskan hampir 
semua pasal-pasal pada UUD perubahan,” 
tambahnya.

Ini (UUD Perubahan), ungkap 

Hamdan, sedikit berbeda falsafah sistem 
pemerintahan dengan UUD 18 Agustus 
1945. “UUD 18 Agustus 45 supremasi MPR. 
Seluruhnya di bawah MPR sehingga saat 
itu seluruh organ negara melapor dan 
bertanggung jawab kepada MPR. namun 
setelah ini, semuanya menjadi sederajat”.

Untuk menghindari benturan yang 
tidak terselesaikan jika terjadi sengketa 
kewenangan antar-lembaga negara, jelas 
Hamdan lebih lanjut, itu diselesaikan oleh 
Mahkamah Konstitusi. “BPK pun pernah 
sebagai pihak dalam sengketa kewenangan 
antara DPR dan Presiden. Kewenangan 
ini bersumber dari perubahan UUD. 
Cara pandangnya sedikit berubah. Kalau 
dulu, tentu tidak pernah terjadi sengketa 
kewenangan antar-lembaga negara,” kata 
Hamdan.  (dr) 

gURU Besar dan Ketua Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia Satya Arinanto menyampaikan 
pemikirannya tentang ‘Masa Depan Badan 
Pemeriksa Keuangan ‘.

Menurutnya, tugas berat BPK 
khususnya dalam melakukan pemeriksaan 
investigatif akan menciptakan tiga 
pemikiran mengenai masa depan BPK 
yaitu, pertama, BPK harus mereduksi 
ketidakpastian dalam organisasinya 
dengan menciptakan sistem aturan yang 
jelas di mana konformitas kerugian negara 
ditegaskan melalui sistem aturan yang 
terbuka dan terstandardisasi. Sehingga 

kesalahan artikulasi pemeriksaan dapat 
dihapuskan. 

Berdasarkan praktik lembaga 
pemeriksaan di beberapa negara, jelas 
Satya, performa pemeriksaan berpotensi 
menimbulkan kontroversi, khususnya 
jika pemeriksaan dilakukan tanpa 
memperhatikan segi efisiensi karena 
ketiadaan standar yang jelas. Ketertutupan 
lembaga pemeriksaan dalam melakukan 
pemeriksaan akan menghilangkan makna 
efisiensi itu sendiri yang seharusnya 
dilakukan lembaga pemeriksa.

Hal kedua, BPK dapat mereduksi 
ketidakpastian dalam organisasinya guna 
menentukan kerugian negara dengan 
menghilangkan kompleksitas dalam 
menentukan maksud dan jenis kerugian 
negara serta metode kerugian negara 
tersebut. termasuk, menentukan klasifikasi 
kerugian negara yang disebabkan kelalaian 
atau perbuatan melawan hukum. “Dalam 
hal ini BPK perlu menentapkan standar 
pemeriksaan yang menjadi acuan unit 

lembaga pemeriksa yang melakukan tugas 
pemeriksaan investigatif,” jelasnya.

Pemeriksaan pada hakikatnya 
sama dengan akuntansi yang memiliki 
standar atau metode untuk merekam, 
mengklasifikasikan, menyimpulkan dan 
menerjemahkan dalam aspek keuangan, 
transaksi kebijakan dan aktivitas keuangan 
lainnya.

Hal ketiga, BPK harus menciptakan 
mekanisme pengawasan internalnya 
sendiri untuk mengoreksi atau memberikan 
perbaikan parsial atas segala konsekuensi 
kesalahan pemeriksaan yang tidak 
memenuhi standar yang ditetapkan. Konsep 
pemikiran ini, ucapnya, adalah preferensi 
moral dimana tindakan internal korektif 
perlu diatur jika suatu badan menyatakan 
dirinya sebagai ‘bebas dan mandiri’. 

“Ketiga pemikiran hukum tersebut pada 
prinsipnya untuk menghindari pemeriksaan 
atau tindakan hukum BPK yang akan 
merugikan pihak lain (derogatory),” ujar 
Satya.  (dr)
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P residen Joko Widodo 
mengakui selama tiga tahun 
menjalankan pemerintahannya 
bersama Wakil Presiden Jusuf 

Kalla, masih banyak tugas yang jauh dari 
selesai. dalam akun Facebook resminya 
bertepatan 3 tahun pelantikannya 
sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 

Jokowi memaparkan apa yang dilakukan 
dan capaian pemerintahannya selama ini. 
“negara kita besar, target kita juga harus 
besar agar kita berdaya saing kuat, berdiri 
tegak dan sejajar dengan bangsa-bangsa 
lain,” kata Jokowi. 

Adapun capaian pertama yang 
disampaikan Jokowi adalah terkait 

Refleksi Tiga TahUn 
PeMeRinTahan Jokowi-Jk
Hasil Riset indonesia indicatoR (i2) atas 
framing media selama tiga taHun menjalankan 
pemeRintaHan, RapoR jokowi-jk mendapat nilai 7,7. 
sementaRa, Bpk memBeRikan opini wtp atas lkpp 2016. 
sedangkan, icw menilai kineRja jokowi - jk dalam 
pemBeRantasan koRupsi tidak memuaskan.

pembangunan infrastruktur. Menurut 
Jokowi, pembangunan infrastruktur 
harus menjadi salah satu prioritas 
agar pertumbuhan baik di bidang 
ekonomi, pembangunan, pendidikan, 
kesejahteraan, kesehatan, dan lain-
lainnya bisa lebih merata. 

Karena itu sejak awal, Jokowi-JK terus 
menggenjot pembangunan infrastruktur. 
Bila pada tahun 2014, alokasi anggaran 
pembangunan infrastruktur hanya rp177 
triliun, maka pada tahun 2017 anggaran 
pembangunan infrastruktur melambung 
hingga rp401 triliun. 

Adapun proyek infrastruktur 
yang telah dan sedang dibangun 
Pemerintahan Jokowi-JK di antaranya 
pembangunan jalan, jembatan, 
bendungan dan jaringan irigasi, 
pelabuhan dan bandara.

sebagaimana diungkapkan Kepala 
Balitbang Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan rakyat (PUPr) 
danis H. sumadilaga, dalam tiga tahun 
terakhir, pemerintahan Jokowi-JK telah 
membangun jalan baru sepanjang 2.623 
kilometer (km). Pada 2015 pemerintah 
membangun jalan baru sepanjang 1.286 
km, tahun 2016 sepanjang 559 km, dan 
tahun ini telah dibangun 778 km jalan 
baru. 

dari 2.623 km jalan baru tersebut, 
sekitar 2.000 km di antaranya merupakan 
jalan perbatasan yang dibangun di titik-
titik terluar dan di pelosok Kalimantan, 
Papua, hingga perbatasan nusa Tenggara 
Timur (nTT) di Pulau Timor. Tahun depan 
kata denis, pemerintah menargetkan 
penyelesaian jalan baru sepanjang 1.071 
km dan Tahun 2019 sepanjang 1.120 km, 
sehingga diharapkan total pembangunan 
jalan baru di era Jokowi-JK mencapai 
4.814 km. 

selain itu, pemerintah Jokowi-JK juga 
telah membangun jalan tol sepanjang 
568 km, terbagi atas 132 km pada 2015, 
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44 km pada 2016, dan sisanya 392 km 
pada tahun ini. Pemerintah bahkan 
menargetkan pembangunan jalan tol 
hingga 2019 mendatang akan mencapai 
1.851 km.

di awal pemerintahannya, Presiden 
Jokowi menargetkan pembangunan 
jembatan sepanjang 29.859 meter hingga 
2019. Kini, pada tahun ketiga pemerintah 
telah berhasil membangun jembatan 
sepanjang 25.149 meter. Jembatan yang 
dibangun antara lain: Jembatan Tayan di 
Kalimatan Barat, Jembatan Merah Putih di 
Ambon, Jembatan soekarno di Manado, 
Jembatan Teluk Kendari di sulawesi Utara 
dan Holtekamp di Jayapura.

infrastruktur lain yang mendapatkan 
perhatian serius Jokowi-JK adalah 
bendungan. dalam tiga tahun 
pemerintahannya, Jokowi-JK telah 
merampungkan 9 bendungan dan 
30 bendungan lain masih tahap 
pembangunan. Jokowi berharap bisa 
membangun 100 bendungan hingga 
2019, terdiri dari 70 bendungan baru dan 
30 bendungan lanjutan. 

Pada sektor kelautan, sesuai instruksi 

Jokowi untuk memacu pertumbuhan 
sektor kemaritiman selain melakukan 
perluasan Pelabuhan Tanjung Priok di 
Jakarta, Kuala Tanjung di sumatra Utara 
dan Makassar new Port di sulawesi 
selatan, pemerintah sejak 2015, telah 
membangun 81 pelabuhan. dengan 
dibangunnya pelabuhan tersebut maka 
pada tahun 2017 trayek tol laut telah 
bertambah menjadi 13 trayek dengan 
620 voyage. Tujuh trayek dilaksanakan 
oleh PT Pelni melalui penugasan, 
sedangkan enam trayek dilaksanakan 
oleh perusahaan angkutan laut swasta.

Terkait transportasi udara, 
Kementerian Perhubungan juga sudah 
membangun 15 bandar udara (bandara) 
baru dan merehabilitasi sejumlah 
bandara yang ada di daerah pedalaman 
dan terpencil. Langkah ini tentunya untuk 
memacu potensi dan berkembangnya 
simpul-simpul ekonomi, meningkatkan 
aksesibilitas daerah-daerah tujuan wisata, 
serta meningkatkan distribusi produk dan 
jasa.

Bandara baru tersebut di antaranya, 
Bandara Tambelan di Tambelan, Letung 

di Anambas, Tebelian di sintang, Muara 
Teweh di Barito Utara, samarinda Baru di 
samarinda, Maratua di Berau, Miangas 
di Kepulauan Talaud, siau di Kepulauan 
siau, Kertajati di Majalengka, Buntu Kunik 
di Tanah Toraja, Morowali di Morowali, 
namniwel di Buru, Kabir atau Pantar di 
Alor, Werur di Tambrauw, dan Koroway 
Batu di Boven digul.

Hasil Framing media
Capaian Jokowi-YK tersebut tak 

pelak menjadi perhatian media. 
Menurut hasil survei indonesia indikator 
(i2), selama tiga tahun menjalankan 
pemerintahannya rapor Jokowi-JK 
mendapat nilai 7,7. Penilaian itu 
dilakukan setelah lembaga tersebut 
melakukan penelitian selama satu tahun 
sejak Oktober 2016 - Oktober 2017 atas 
framing sentimen judul pemberitaan di 
media.

Hasil riset menunjukkan, dalam kurun 
waktu tersebut Jokowi-JK dinilai sudah 
banyak menjalankan program yang 
hasilnya bisa dirasakan, meski tak sedikit 
pula catatan. “nilai 7,7 tersebut berasal 

Bupati Serdang Bedagai (Sergai)  Soekirman, memukul gong tanda dimulainya acara Seminar Nasional Refleksi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Medan, Kamis (19/10).
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dari penjumlahan sentimen netral dan 
positif, dikurangi sentimen negatif dari 
seluruh judul pemberitaan Jokowi,” 
ujar direktur Komunikasi i2, rustika 
Herlambang (20/10).

Menurut rustika, selain dari 
judul berita, penelitian juga dibuat 

berdasarkan angle berita terhadap 
sebuah peristiwa tertentu terkait 
aktivitas, kebijakan, langkah yang 
dilakukan. Termasuk pembicaraan figur 
lain terhadap pemerintahan Jokowi. 
“secara keseluruhan, judul pemberitaan 
media menunjukkan sentimen positif 
netral sebesar 77 persen, dan negatif 
sebesar 23 persen, dari angka 1-100, 
atau 7,7 dalam skala 1-10,” ungkap 
rustika. 

sepanjang tahun ketiga, 
pemberitaan mengenai Jokowi pada 
1.420 media daring nasional mencapai 
409.887 berita. rata-rata pemberitaan 
mengenai Jokowi, sebanyak 34.158 
berita per bulan. dibanding tahun-tahun 
sebelumnya, pemberitaan terbilang 
relatif stabil dalam setahun terakhir.

opini Bpk
dari hasil pemeriksaan tata kelola 

keuangan, BPK memberikan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 
2016.  Peningkatan opini dari WdP atas 
LKPP Tahun 2015 menjadi WTP tersebut 
menurut hasil pemeriksan, dikarenakan 
pemerintah telah menindaklanjuti enam 
temuan yang mengakibatkan terjadinya 

suspen senilai rp 71,91 pada LKPP tahun 
2015, sehingga suspen tersebut tidak 
terjadi lagi pada LKPP Tahun 2016.     

Adapun perbaikan yang dilakukan 
pemerintah antara lain: (1) Terkait 
ketidakpastian nilai penyertaan Modal 
negara pada PT PLn (Persero) dengan 
tidak diterapkannya interpretasi 
standar Akuntansi Keuangan (isAK) 
8 pada Kebijakan Akuntansi Laporan 
Keuangan PT PLn (Persero) Tahun 2015, 
pemerintah telah  menindaklanjuti 
temuan tersebut dengan menerbitkan 
Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 
2017 tentang Percepatan Pembangunan 
infrastruktur Ketenagalistrikan. 

selanjutnya pemerintah juga 
telah membuat penetapan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 
6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan 
Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. 

Menyangkut harga jual eceran 

minyak solar bersubsidi yang lebih 
tinggi dari harga dasar termasuk pajak 
dikurangi subsidi tetap, pemerintah 
telah menindaklanjuti permasalahan 
tersebut dengan menetapkan status 
dana terkait penetapan Harga Jual 
eceran BBM dengan surat Menteri 
Keuangan nomor s-367/MK.02/2017 
tanggal 2 Mei 2017.

Terkait Piutang Bukan Pajak yang 
tidak didukung dokumen sumber 
yang memadai serta tidak sesuai 
hasil konfirmasi kepada wajib bayar, 
pemerintah telah menindaklanjuti 
dengan melakukan perbaikan atas 
pengelolaan dan penatausahaan 
Piutang Bukan Pajak. sedangkan 
mengenai pencatatan dan penyajian 
catatan dan fisik saldo Anggaran Lebih 
(sAL) Tidak Akurat telah ditindaklanjuti 
dengan membangun single database 
terintegrasi.

Meski LKPP Tahun 2016 telah 
mendapatkan opini WTP, namun dari 
hasil pemeriksaan BPK menemukan 12 
kelemahan pengendalian intern dan 
4 masalah ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang tidak mempengaruhi 
secara material kewajaran LKPP Tahun 
2016.

selain itu, BPK mendapati 
4 temuan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. di 
antaranya pengelolaan PnBP pada 46 
Kementerian/Lembaga minimal sebesar 
rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang 
pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar 
rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan. 
Temuan lain, ada pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak tahun 
2016 pada dJP tidak memperhitungkan 
piutang kepada wajib pajak sebesar 
rp879,02 miliar. Pada pengelolaan 
hibah langsung berupa uang/barang/
jasa sebesar rp2,85 triliun pada 16 
Kementerian/Lembaga ditemukan tidak 
sesuai ketentuan.  

Terhadap permasalahan tersebut, 
pemerintah telah dan sedang 
melakukan upaya-upaya perbaikan 
sesuai rekomendasi BPK.  (bd)

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla
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KPK menetapkan empat tersangka 
kasus dugaan suap pengesahan 
rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja daerah 

(rAPBd) Provinsi Jambi tahun anggaran 
2018. Penetapan keempat tersangka 
tersebut dilakukan berdasarkan hasil 
gelar perkara operasi tangkap tangan 
(OTT) terkait adanya serah terima uang di 

salah satu restoran di Jambi.
Keempat tersangka tersebut adalah: 

supriono (anggota Komisi i dari Fraksi 
PAn) sebagai penerima, sedangkan 
pemberinya adalah Pelaksana Tugas 
sekretaris daerah Provinsi Jambi erwan 
Malik, Pelaksana tugas Kepala dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat 
Provinsi Jambi, Arfan dan Asisten daerah 

oTT Pelicin “keTok PalU” 
di Balik TaTa kelola keUangan 
yang Baik
komisi pemBeRantasan koRupsi (kpk) mencokok 
sejumlaH pejaBat dan anggota dpRd yang 
teRliBat suap RapBd pempRov jamBi ta-2018. 
iRonisnya ott teRjadi Hanya BeBeRapa HaRi setelaH 
penandatanganan pakta integRitas. padaHal lkpd 
pempRov jamBi mendapat opini wtp.    

3 Provinsi Jambi, saifudin.    
Menurut Wakil Ketua KPK Basaria 

Panjaitan, dalam OTT tersebut KPK berhasil 
mengamankan barang bukti uang senilai 
rp4,7 miliar. Uang tersebut diduga sebagai 
pelicin agar anggota dPrd Jambi bersedia 
hadir dalam pengesahan rAPBd Provinsi 
Jambi serta memuluskan “Ketok Palu” 
pengesahan rAPBd Pemprov Jambi TA 
2018 tersebut.    

Basaria memaparkan, ‘uang ketok’ 
yang disiapkan Pemprov Jambi semuanya 
berjumlah rp6 miliar. Uang ini disiapkan 
agar anggota dPrd Jambi menghadiri 
pengesahan rAPBd yang digelar senin 
(27/11) karena sebelumnya ada informasi 
bahwa para anggota dewan tak akan hadir 
jika tak ada uang pelicin tersebut.

demi memenuhi pemberian ‘uang 
ketok palu’ tersebut, menurut Basaria, 
Pemprov Jambi diduga telah meminta 
uang dari pihak swasta, rekanan proyek 
di Jambi. sehari setelah disahkan menjadi 
APBd 2018, anak buah Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan rakyat Provinsi Jambi Arfan, 
Wahyudi menyerahkan uang sebesar rp3 
miliar kepada Asisten daerah Bidang iii 
Provinsi Jambi, saifudin.

Uang tersebut diserahkan kepada 
beberapa anggota dPrd Jambi dari lintas 
fraksi dengan rincian rp700 juta, rp600 
juta dan rp400juta. namun Basaria tidak 
mau membocorkan anggota dewan lain 
yang menerima uang sebanyak rp1,3 
miliar yang telah lebih dulu diserahkan 
saifudin.

sejauh ini KPK baru mengungkap 
pemberian kepada anggota dPrd 
Jambi dari Fraksi PAn supriono sebesar 
rp400 juta yang tertangkap tangan usai 
bertransaksi di dalam mobil saifudin 
di sebuah restoran, di Jambi. Lalu tim 

KPK Tetapkan Anggota DPRD Jambi, Plt Sekda dan Plt Kadis PU Tersangka.
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bergerak ke rumah saifudin, di sana tim 
mengamankan uang sebesar rp1,3 miliar.

KPK juga menyita uang sebanyak rp3 
miliar di dalam dua koper di rumah Arfan. 
Menurut Basaria, uang itu berasal dari 
swasta dan dikumpulkan oleh Plt Kepala 
dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
rakyat Provinsi Jambi.

sementara Juru Bicara KPK, Febri 
diansyah mengatakan, pasca OTT 
tersebut, penyidik menerima adanya 
pengembalian uang dari pihak terkait di 
kasus dugaan suap pengesahan rAPBd 
Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. 
Febri enggan menyebut identitas pihak 
yang mengembalikan uang. Yang 
jelas uang itu telah disita penyidik. 
“Penyidik menerima pengembalian 
uang dari salah satu pihak yang terkait 
dengan kasus ini. nilai uangnya ratusan 
juta rupiah. Terhadap uang tersebut 
dilakukan penyitaan,” ujar Febri.

Atas pengembalian itu, Febri 
mengapresiasi. Menurutnya 
pengembalian itu sangat membantu 
penyidik dalam menangani perkara. 
“Pengembalian ini tentu saja 
membantu kerja penyidik. vJika ada 
pihak lain yang mengembalikan, 
termasuk yang sudah menerima 
sebelumnya, tentu pengembalian akan 
menjadi faktor meringankan,” tambah 
Febri.

Peristiwa yang terjadi di lingkungan 
Pemprov Jambi tersebut tak pelak 
semakin memperpanjang daftar OTT 
yang telah dilakukan KPK. dalam empat 
bulan terakhir ini, KPK telah melakukan 
OTT sepuluh kasus yang melibatkan 
pejabat pemerintah daerah.      

ironisnya peristiwa OTT di Pemprov 
Jambi terjadi setelah beberapa hari 
sebelumnya Wakil Ketua KPK, La Ode 
Muhammad syarif, datang untuk 
menandatangani pakta integritas 
bersama gubernur, bupati, anggota 
dPrd provinsi dan kabupaten kota se-
Privinsi Jambi, dan Forkompinda Jambi 
di Auditorium rumah dinas Gubernur 
Jambi, selasa (22/11/2017).

Ketika itu, La Ode memperingatkan 
anggota dPrd agar tidak 

menyalahgunakan wewenang dan tidak 
main-main dengan anggaran karena 
masalah tersebut sangat rawan. “dalam 
kunjungan ini saya tidak membawa 
rompi oranye karena selama ini Pemprov 
Jambi jarang terekpos secara prioritas,” 
selorohnya.     

Kepada Anggota dPrd La Ode pun 
mengingatkan fungsi pengawasan 
dari dPrd karena adanya beberapa 
pembelajaran sebelumnya di wilayah 
lain. Pengawasan yang efektif harus terus 
ditingkatkan agar pembangunan ke 
depan terlaksana dengan baik.

Berdasar informasi, APBd Jambi tahun 
anggaran 2018, yang telah disetujui 
dPrd Jambi, sebesar rp4,2 triliun. 
Anggaran tersebut bertambah sekitar 
rp902 juta dari tahun sebelumnya.

sementara itu selama ini tata kelola 
keuangan Pemprov Jambi di bawah 
Gubernur Zumi Zola termasuk tertib. 
Bahkan BPK memberikan opini WTP 
atas LK Pemprov Jambi TA 2016 yang 
disampaikan Oktober 2017.     

Meski begitu, dalam pemeriksaan 
sistem Pengendalian internal, 
hasil pemeriksaan BPK setidaknya 
menunjukkan adanya 13 temuan. 
Misalnya, soal pengelolaan rekening-
rekening kas Pemprov Jambi yang belum 
tertib. Temuan lainnya, adalah tidak 
dipungutnya pajak pertambahan nilai 
oleh bendahara umum daerah sebesar 
rp264,82 juta. Bahkan, BPK menemukan 

adanya kelebihan pembayaran gaji 
pegawai dan tunjangan di sekretariat 
daerah sebesar rp532,21 juta, dan 
sejumlah temuan lain. 

BPK merekomendasikan Gubernur 
Jambi agar segera membuat peraturan 
kepala daerah mengenai tata cara 
pembukaan dan pengoperasian 
rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran. Gubernur juga diminta 
memerintahkan BUd memungut pajak 
dan menyetorkannya ke Kas negara, serta 
rekomendasi lain terkait temuan di atas.

dalam pemeriksaannya, BPK 
juga menemukan sedikitnya empat 
pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pertama, 
kelebihan pembayaran atas kegiatan 
pelatihan penerapan dokumen quality 
management system bagi pengelola LsP 
dan atau pelatihan assessor LsP tahun 
anggaran 2016 sebesar rp97,38 juta.

Kedua, kekurangan volume pekerjaan 
paket jalan simpang Kodim – simpang 
Talang Kawo di dinas Pekerjaan Umum 
sebesar rp169,93 juta. Ketiga, pekerjaan 
pembuatan tangga escalator Gedung 
dPrd tidak selesai tepat waktu dan 
belum dikenakan denda sebesar 
rp32,90 juta. Keempat, terjadi kelebihan 
pembayaran atas tiga paket pekerjaan 
pada dinas energi dan sumber daya 
Mineral sebesar rp937,44 juta, dan 
jaminan uang muka sebesar rp573,12 
juta serta jaminan pelaksanaan sebesar 
rp46,22 juta tidak dapat dicairkan. 

sehubungan temuan tersebut, BPK 
merekomendasikan Gubernur Jambi 
untuk segera memberikan sanksi kepada 
Kepala dinas Pendidikan dan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang 
tidak cermat mengendalikan Kegiatan 
Pelatihan Penerapan dokumen QMs 
Bagi Pengelola LsP dan atau Pelatihan 
Assessor LsP TA 2016.

di samping memerintahkan Kepala 
dinas esdM mempertanggungjawabkan 
kelebihan pembayaran sebesar rp1,41 
miliar dengan menyetorkan ke Kas 
daerah. Juga, mengembalikan jaminan 
pelaksanaan pekerjaan sebesar rp461,22 
juta.  (bd)

UMUM

Empat Ketua Fraksi DPRD Jambi Diperiksa KPK
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MenTeri Keuangan 
sri Mulyani memberi 
penghargaan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) atas kinerjanya yang sangat baik 
di bidang pengelolaan Barang Milik 
negara Tahun 2016 kategori Kepatuhan 
Pelaporan BMn. Penghargaan bidang 
pengelolaan BMn ini diserahkan langsung 
oleh sri Mulyani indrawati 
kepada sekretaris Jenderal 
BPK Hendar ristriawan 
pada 2 november 2017 di 
Ballroom dhanapala, Kantor 
Kementerian Keuangan, 
Jakarta.

BMn Awards merupakan 
pemberian apresiasi atau 
penghargaan dari Menteri 
Keuangan selaku Pengelola 
BMn atas kinerja pengelolaan 
BMn yang dilakukan oleh 
K/L. Ada 33 penghargaan 

BMn Awards 2017 untuk enam 
kategori, yaitu, 1) Utilisasi, 2) Kepatuhan 
Pelaporan, 3 ) sertifikasi,  4) Tata Kelola 
Berkesinambungan, 5) Tata Kelola Antar 
K/L, dan 6) Kinerja Terbaik Pengelolaan 
BMn.

Menteri Keuangan sri Mulyani 
indrawati dalam sambutannya 
menegaskan bahwa nilai BMn pada 

kineRJa sangaT Baik, BPk Raih 
PenghaRgaan BMn AwArds 2017

tahun 2016 yang mencapai rp2.188 
triliun adalah 40,1% dari keseluruhan 
aset negara. “Jadi kita harus memberikan 
pemahaman kepada masyarakat, 
bahwa nilai BMn itu bukan merupakan 
nilai aset negara secara keseluruhan, 
nilai aset negara secara keseluruhan 
tentu saja nilainya lebih besar lagi yaitu 
sebesar rp5.456 triliun,” jelas sri Mulyani 
sebagaimana dikutip dari laman djkn.
kemenkeu.go.id.

Menurutnya, sejak tahun 2011 nilai 
belanja modal pada K/L nilainya selalu 
di atas rp115 triliun. “Tentu saja dari 
belanja modal yang dikeluarkan tersebut 
ada sebagian nilai yang diakumulasikan 
menjadi penambahan aset negara,” 
katanya. nilai BMn sebesar rp2.188 triliun 
saat ini sebagian besar berasal dari nilai 
perolehan BMn dan nilai yang divaluasi 
sejak tahun 2007. “setelah 10 tahun 
tentu saja banyak BMn yang perlu dinilai 
kembali,” tambah sri Mulyani.

ia memberikan contoh yaitu aset 
berupa tanah atau aset properti. “Tanah 
atau aset proprerti itu nilainya selalu 
bergerak terus, sehingga sangat mungkin 
saat ini nilainya under-valuasi,” terangnya. 
namun ia juga tidak menampik bahwa 
banyak juga aset yang mengalami 
depresiasi sehingga nilainya menurun. 
“dalam konteks inilah kita perlu untuk 

menyesuaikan nilai BMn guna 
menciptakan akurasi nilai BMn 
yang lebih baik,” jelasnya.

Wanita kelahiran 
semarang ini menjelaskan 
bahwa pelaksanaan 
inventarisasi, dokumentasi, 
pengurusan legal atau 
sertifikasi dan penilaian 
kembali BMn merupakan 
suatu rangkaian dalam 
mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik.  
dalam mewujudkan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kata sambutan pada acara BMN Awards Tahun 2017 di Aula 
Gedung Dhanapala, Kamis (2/11).
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itu, pengguna BMn dituntut untuk 
menggunakan aset dengan menerapkan 
prinsip highest and best use (HBU). 

“BMn itu diperoleh melalui uang 
pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan 
sebagian lagi dibiayai melalui utang. 
Oleh karenanya penggunaan uang rakyat 
tersebut harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat,” tegas 
Menkeu.

direktorat Jenderal Kekayaan 
negara, lanjutnya, mempunyai 
program prioritas berupa monitoring 
penilaian kembali atau revaluasi BMn 
dan pengidentifikasian BMn idle.  
“BMn idle memberikan kerugian. Yang 
pertama adalah kerugian terkait besarnya 
biaya pemeliharaan dan yang kedua 
adalah hilangnya kesempatan untuk 
memanfaatkan BMn tersebut untuk 
kegiatan ekonomi dan memajukan 
kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.  

Oleh karenanya sri Mulyani meminta 

dJKn dan K/L agar proses tersebut terus 
diperbaiki, termasuk bagaimana BMn 
tersebut menghasilkan penerimaan 
langsung melalui Pendapatan negara 
Bukan Pajak (PnBP).

ia berharap dengan 
pemberian award  ini, K/L akan 
terus melakukan continuous 
improvement dan peer 
collaboration dengan K/L lainnya, 
sehingga pengelolaan BMn di 
indonesia akan menjadi semakin baik. 
“Perlakukanlah, jagalah dan peliharalah 
BMn seperti memperlakukan, menjaga 
dan memelihara Barang Milik sendiri,” 
ucapnya. 

sebelumnya, direktur Jenderal 
Kekayaan negara isa rachmatarwata, 
yang membuka acara ini mengatakan 
bahwa BMn Awards tahun ini merupakan 
yang kelima kalinya  dilaksanakan 
oleh Kementerian Keuangan selaku 
pengelola BMn. BMn Awards sebelumnya 

dilaksanakan pada tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2015.

Pria kelahiran Jombang ini 
menjelaskan bahwa BMn Awards 2017 ini 
melibatkan 87 K/L yang per 30 Juni 2017 
mengelola BMn sebesar rp2.184 triliun. 
“Jumlah satuan kerja (satker) K/L bervariasi 
mulai dari paling sedikit 1 satker sampai 
yang terbanyak 7.186 satker dan nilai BMn 
yang dikelola paling kecil sebesar rp8,38 
miliar sedangkan paling besar mencapai 
rp830 triliun,” jelasnya.

isa mengatakan bahwa apresiasi ini 
diharapkan dapat memotivasi K/L untuk 
terus berinovasi guna mengoptimalkan 
pengelolaan BMn, peningkatan 
akuntabilitas khususnya dalam 
keakuratan, keandalan dan kelengkapan 
data BMn, serta mendorong penyelesaian 
sertifikasi BMn berupa tanah sebagai 
bentuk komitmen pengamanan BMn 
guna meminimalisir potensi sengketa. 
(*/dr)

BPK meraih penghargaan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
kepada BPK atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN Tahun 2016.
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kategori utilisasi kelompok i (jumlah 
satker s.d. 10):

1.    Badan standarisasi nasional
2.    Mahkamah Konsitusi
3.    Kementerian BUMn

kategori utilisasi kelompok ii (jumlah 
satker 11 – 100):

1.    Kementerian Pariwisata
2.    Kementeri energi dan sumber 

daya Mineral
3.    Kementerian sekretariat negara

kategori utilisasi kelompok iii (jumlah 
satker diatas 100):

1.    Kementerian Keuangan
2.    Kementerian Hukum dan HAM
3.    Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan rakyat

kategori kepatuhan pelaporan 
kelompok i:

1.    Komisi Pemberantasan Korupsi
2.    Badan nasional Penanggulangan 

Terorisme
3.    dewan Ketahanan nasional

kategori kepatuhan pelaporan 
kelompok ii:

1.    Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa nasional

2.    Badan Pemeriksa Keuangan
3.    Lembaga ilmu Pengetahuan 

indonesia

kategori kepatuhan pelaporan 
kelompok iii:

1.    Mahkamah Agung
2.    Kejaksaan Agung
3.    Kementerian Keuangan

kategori sertifikasi kelompok i:
1.    Lembaga sandi negara
2.    Badan Pengusahaan Kawasan 

sabang

kategori sertifikasi kelompok ii:
1.    Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa nasional
2.    Badan Tenaga nuklir nasional
3.    Kementerian energi dan sumber 

daya Mineral

kategori sertifikasi kelompok iii:
1.    Kementerian dalam negeri
2.    Kementerian Agraria dan Tata 

ruang / Badan Pertanahan 
nasional

3.    Kejaksaan republik indonesia

tata kelola Berkesinambungan:
1.    Kementerian Kesehatan
2.    Kementerian Keuangan

tata kelola antar k/l:
1.    Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum dan Keamanan
2.    Kementerian sekretariat negara

kinerja terbaik pengelolaan Bmn:
1.    Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa nasional
2.    Kementerian Keuangan
3.    Kementerian energi dan sumber 

daya Mineral

**** sumber: Humas DJKn

Berikut ini Daftar Penerima Penghargaan Bmn awards 2017
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T
erBiT menjelang peringatan 
72 tahun proklamasi 
kemerdekaan republik 
indonesia, buku ini mendapat 
respon tiada henti hingga saat 
ini. Tak heran, mengingat di 
rentang Agustus, september, 

Oktober, hingga november ini, bangsa indonesia 
memperingati banyak peristiwa bersejarah. 
Puncaknya, 10 november, sebagai Hari Pahlawan.

Buku ini ditulis oleh wartawan senior, roso daras, 
dan memuat kisah istimewa 72 Tokoh indonesia 
sejak era raja-raja nusantara hingga era reformasi. 
Juga kisah istimewa 7 (tujuh) Presiden ri sejak Bung 
Karno hingga Joko Widodo.

naskah setiap tokoh dilengkapi dengan 
lukisan eksklusif tokohnya, karya sohieb Toyaroja. 
Tuturan narasi dilengkapi lukisan para tokoh yang 
dinarasikan itu, memudahkan siapa pun untuk 
mengetahui dan memahami tokoh yang ditulis, 
terutama dari aspek perjuangan pada masa anti-
kolonialisme hingga masa reformasi.

Tak heran jika Wakil Presiden ri, HM Jusuf 
Kalla menyebut, “Buku ini tidak saja dapat 
membangkitkan apresiasi terhadap para tokoh 
yang telah berkontribusi besar pada pembangunan 
indonesia, tetapi juga penghargaan atas karya 
seni bangsa kita yang sangat bermutu dan sangat 
bernilai.”

Apresiasi lain datang dari Panglima Tentara 
nasional indonesia, Jenderal Tni Gatot nurmantyo. 
ia menilai buku ini sebagai, “Momentum yang tepat 
guna mengenang kembali pemikiran dan memori 
kolektif bangsa terhadap makna perjuangan.”

Perjuangan Menjadi indonesia

BUKAN DARAH SIA-SIA
Judul  : Perjuangan Menjadi Indonesia: Bukan Darah Sia-sia
Penulis  : Roso Daras
Tebal  : 953 Halaman
Penerbit  : Uhamka Press
Cetakan I  : Agustus 2017
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proses kreatif
Menurut roso daras, 

proses kreatif lahirnya 
buku yang dicetak 
eksklusif menggunakan 
matte paper itu, terbilang 
cukup panjang. Bukan 
saja pada bentang waktu 
yang hampir 12 bulan 
lamanya, tetapi juga 
karena sejumlah factor 
lain. “Misal, kendala riset 
dan terjadinya beberapa 
kali perubahan komposisi 
tokoh yang harus ditulis,” 
ujar mantan wartawan 
Jawa Pos, Jayakarta, dan 
Tokoh (Bali Post Group) 
itu.

Ketika ide awal digagas bersama 
Ali Akbar selaku promotor pameran 
lukisan sohieb Toyaroja, terhimpun lebih 
dari 200 tokoh, sejak zaman kerajaan, 
penjajahan, kemerdekaan, dan tokoh 
masa kini. Jumlah itu harus diperas 
menjadi hanya 72 tokoh (menandai tahun 
penerbitan, yang bertepatan dengan HUT 
kemerdekaan yang ke-72), ditambah 7 
presiden ri, sehingga total menjadi 79 
tokoh.

Melalui banyak diskusi, bongkar 
pasang, dan kompromi, akhirnya lahirlah 

buku yang memiliki berat sekitar 4 kg. 
Penulis roso daras, selama ini dikenal 
dengan buku-buku tentang Bung Karno. 
Antara lain buku best seller berjudul 
Total Bung Karno dan Total Bung karno 
2. Ciri khas penulis kelahiran Kebumen, 
Jawa Tengah itu adalah penuturan yang 
runtut, bahasa yang renyah, dan lebih 
dari segalanya, ketajaman sudut pandang 
dalam memotret seorang tokoh. Karena 
itulah, dalam buku ini, pembaca akan 
menemukan sudut-pandang lain terkait 
tokoh-tokoh yang ditampilkan (lihat, 
kutipan-kutipan buku, pen).

Buku yang diterbitkan 
oleh Uhamka Press, 
didistribusikan oleh 
rajata Book (PT rajata 
Kreatif nusantara). selain 
dijual secara online 
(bukalapak, dan lain-lain), 
buku Perjuangan Menjadi 
Indonesia: Bukan Darah 
Sia-sia ini juga dipasarkan 
untuk kementerian 
dan lembaga-lembaga 
negara serta institusi 
lain, pemerintah maupun 
swasta, termasuk 
Badan ekonomi Kreatif. 
distributor tengah 
menjajagi kemungkinan 
pencetakan massal untuk 

keperluan perpustakaan sekolah hingga 
perguruan tinggi. 

Jika ada yang kurang dari buku 
ini, barangkali pada pilihan kemasan 
hard cover dan pemakaian matte paper. 
selain mengakibatkan bobot buku yang 
–barangkali—terberat di antara buku-
buku yang ada (4 kg), juga berdampak 
pada konsekuensi harga. Harga buku rp 
1,5 juta (pembelian satuan), menjadikan 
buku ini tidak mudah diakses secara 
perorangan, apalagi yang ekonomi pas-
pasan.  (dr)

WAHidin sUdirOHUsOdO: dokter Wahidin berkeliling Jawa demi kepentingan masyarakat 
dan hari depan bangsa. semua ongkos perjalanan ditanggungnya sendiri. ia naik kereta api kelas 
tiga, menggunakan pula kendaraan kereta kuda, dan selebihnya ditempuh dengan berjalan kaki. ia 
bermaksud mengunjungi semua karesidenan di Pulau Jawa yang berjumlah 23, namun baru sampai 17 
karesidenan, ia kehabisan bekal. ia pun terpaksa kembali ke Yogyakarta, lalu menggadaikan rumah dan 
pekarangannya sebagai bekal meneruskan niatnya. sikap Wahidin terhadap aksi penjajahan Belanda 
tersingkap melalui kalimatnya, “Apabila kita sama-sama meludah, pasti Belanda akan tenggelam di dalam 
lautan ludah kita.”

HOs TJOKrOAMinOTO: Pesan Tjokro kepada murid-muridnya: “Jika kalian ingin menjadi pemimpin 
besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.” dia ajak masyarakat indonesia untuk 
berjuang menjadi manusia “seutuhnya” melawan Belanda yang memperlakukan mereka sebagai 
“setengah” atau “seperempat” manusia. Gerakan mengajarnya berhasil melahirkan tokoh-tokoh besar 
seperti sukarno, Muso, Alimin, Kartosoewirjo, Agus salim, Buya Hamka, Abikoesno, Moehammad roem, 
dan banyak lagi lainnya. sehari-hari ia sarungan, sehingga kain sarung yang semua dianggap sebagai 
busana orang kelas bawah, menjadi naik kelas.”
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Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara membuka acara Launching dan Bedah Buku Integritas Di tengah Kabut Idealisme Suhardi 
Alius di Lemhanas (Ketua), di Auditorium Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusa, pada 28 Oktober 2017. 

Acara launching dan bedah buku ini mengundang sejumlah narasumber. Di antaranya adalah Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif salah 
satu guru bangsa, Suryo Pramono, Direktur Utama MetroTV, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT 

UGM), Ali Fauzi Manzi, S.Pd, M.Pd, Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian/mantan kombatan dan Dedi Mahardi, selaku penulis dan inspirator.
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GALLERY FOTO 

Bertempat di ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip Kantor Pusat BPK, pada Selasa (1/11), Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan melepas 
kontingen BPK RI yang akan mengikuti Pekan Olah Raga Nasional (PORNAS) XIV KORPRI Tahun 2017 yang diadakan di daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tanggal 1 – 8 November 2017.
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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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